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Aika

Tiistai 27.8.2019 klo 16.30 – 18.16

Paikka

Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4, 82500 KITEE

Läsnä jäsenet

Kurkola Ilmo
puheenjohtaja
Väistö-Honkanen Marja-Riitta, varapuheenjohtaja
Barck Pekka
jäsen
Hakulinen Hannu-Heikki jäsen
Hurskainen Tellervo
jäsen
Kammonen Matti
jäsen
Muukkonen Birgitta
jäsen
Oksman Raimo
jäsen
Ratilainen Liisa
jäsen
Rönkkönen Seppo
jäsen
Venäläinen Raija
jäsen

Lisäksi läsnä

Kostamo Merja
Koivuniemi Suvi

Poissa

Aronen Juha

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja,
(läsnä klo 16.34 -)
Mikkonen Leena-Susanna kappalainen, Kesälahden kappeliseurakunta
Ikonen Rauni
talouspäällikkö, sihteeri
kappalainen, Rääkkylän kappeliseurakunta

1§
Kokouksen avaus
Kokouksen alussa pidettiin alkuhartaus.
2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KL 7: 4, 1
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.”
KJ 9: 1, 2
”Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä
tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.”
Kirkkoneuvosto 29.1.2019/6 §

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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” Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava viimeistään neljä
päivää ennen kokousta.”
Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla 20.8.2019. Esityslista on
lähetetty postitse 21.8.2019.
Päätösehdotus (pj.):
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kokouksen
tarkistettu
pöytäkirja
oikaisuvaatimusohjeineen/
valitusosoituksineen on yleisesti nähtävillä Kiteen kirkkoherranvirastossa ajalla 4.9 – 18.9.2019.

3§
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
KJ 7:6
” Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja
allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa.”
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 6 §
” Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos
kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokonaisuudessaan.
Päätösehdotus (pj.):
Kussakin kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestystä noudattaen. Samat henkilöt toimivat ääntenlaskijoina. Valitaan
pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Oksman ja Liisa Ratilainen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4§
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösehdotus (pj.):
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

/

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

6/2019
6/2019
3.

5§
Talousarvioraami
Vuosien 2020 – 2022 toiminnan ja talouden suunnittelun perustana on
kuluvan vuoden talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma ja
viimeksi valmistunut tilinpäätös. Talousarvio ja toiminnansuunnitelma
sisältää valmisteluohjeen 2020 – 2022 (liite 1). Talousarvioraami
käsitellään vuosittain.
Verotuloennuste
Pohjana on oletus, että veroprosentti säilyy samana 1,8. Jäsenmäärän
oletetaan alenevan samassa suhteessa kuin kolmena aiempana vuonna eli
keskimäärin 200 jäsentä per vuosi, joten verotulojen oletetaan alenevan
40.000 euroa vuodessa.
Henkilöstöresurssit
Uusia virkoja ja toimia ei perusteta. Aina viran ja tehtävän tullessa
avoimeksi tai määräaikaisesti täytettäväksi, on seurakunnan selvitettävä
viran tai toimen täyttämisen tarpeellisuus.
Toimintatuotot
Toimintatuotot arvioidaan aiemmalle tasolle. Seurakunnan palveluista ja
tilavuokrista perimät hinnat tarkistetaan vastaamaan tämänhetkistä
kulutasoa. Kertaluontoisia myyntituottoja on vuodelle 2020 arvioitu noin
50.000 euroa.
Toimintakulut
Toimintakuluissa edellytetään,
talousarvioraameihin.

että

kulut

sovitetaan

asetettuihin

Kertaluonteiset kulut
Vuoden 2020 tai 2021 tuloslaskelmaan tullaan kirjaamaan Rääkkylän
seurakuntakeskuksen ja Kesälahden Vanhan Pappilan tasearvojen
alaskirjaukset, yhteensä noin 210.000 euroa.
Esitetyssä talousarvioraamissa on huomioitu verotulojen alentuminen
40.000 euroa vuodessa, vuosille 2020 – 2022 yhteensä 120.000 euroa.
Lisäksi on huomioitu Rääkkylän seurakuntakeskuksen ja Kesälahden
Vanhan Pappilan tasearvojen alaskirjaukset, yhteensä 210.000 euroa.
Näin ollen säästötavoite vuosille 2020 – 2022 on yhteensä 330.000 euroa
(liite 2).
Keski-Karjalan alueen heikohkot talousnäkymät, työttömyystilanne,
väkimäärän väheneminen ja ikärakenne aiheuttavat epävarmuutta
seurakunnan verotulokertymiin.
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Kiteen seurakunta on strategiassaan aiemmin linjannut, että
käyttämättömistä kiinteistöistä luovutaan. Kiinteistöjen myynti ei ole
sujunut suunnitelman mukaan, joten seurakuntaa rasittaa näiltä osin vielä
ylläpitokustannukset. Kiinteistöistä tällä hetkellä on myynnissä IsoPappila Kiteellä ja Kesälahden Vanha Pappila. Rääkkylän
seurakuntakeskus on tyhjillään. Lisäksi käytössä olevien kiinteistöjen
korjauksiin tulee varautua.
Talousarvioraami on käsitelty taloudellisessa jaostossa. Talousarvioraami
käsitellään yhteistyötoimikunnassa ja henkilöstökokouksessa.
Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen, puh. 045-6097339
rauni.ikonen@evl.fi
Päätösehdotus (tp):
Taloudellinen jaosto esittää, että säästötavoite 330.000 euroa toteutetaan
siten, että se jaetaan kolmelle vuodelle. Kirkkoneuvosto päättää
säästösuunnitelman edellyttämistä toimenpiteistä.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti aloittaa toimenpiteet seurakunnan talouden
tasapainottamiseksi ja asetetun noin 330.000 euron säästötavoitteen
saavuttamiseksi. Seurakunta käynnistää yhteistoimintamenettelyn,
menettely on tuotannollis-taloudellinen (tuta-menettely) ja se koskee
koko henkilöstöä. Yt-menettely alkaa heti ja tavoitteena on saada se
toteutetuksi 18.10.2019 mennessä. Samanaikaisesti päivitetään
henkilöstösuunnitelma vuosille 2020 – 2025.
6§
Luvan myöntäminen Päivi Koposen oppisopimuskoulutukseen
Riveria Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä järjestää Lähiesimies
ammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus alkaa
syyskuussa 2019 ja se kestää noin vuoden. Koulutus on maksuton.
Koulutuksessa on lähiopetuspäiviä noin kerran kuukaudessa, päivät
järjestetään Joensuussa.
Lähiesimiestyön ammattitutkinto soveltuu erityisesti henkilölle, joka
työskentelee työnjohtotehtävissä, tiimin tai työryhmän vetäjänä. Tutkinto
sopii kaikilla toimialoilla työskenteleville. Tutkinto suoritetaan
ammatillisena tutkintona käytännön tehtävissä omalla työpaikalla. Siihen
kuuluu yksi pakollinen tutkinnonosa; Lähiesimiehenä toimiminen (liite
3).
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Lisätiedot: Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen, puh. 045-6097339
rauni.ikonen@evl.fi
Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto myöntää Päivi Koposelle luvan osallistua Lähiesimies
ammattitutkintoon oppisopimuskoulutuksena.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksytään yksimielisesti. Seurakunta ei osallistu
koulutuspäivien matkakustannusten korvauksiin.

7§
Tietosuojapolitiikka
Kiteen seurakunta noudattaa toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetuksen
(2016/679) ja kansallisen tietosuojalain (1050/2018) perusperiaatteita,
joilla turvataan yksilön oikeudet henkilötietojen käsittelyn kaikissa
käsittelyvaiheissa koko tiedon elinkaaren ajan.
Tietosuojapolitiikka on Kiteen seurakunnan ylin tietosuojaa ohjaava
dokumentti. Dokumentissa määritellään ne periaatteet, toimintatavat ja
vastuut sekä sellainen valvonta- ja seuraamusjärjestelmä, joita
noudatetaan tietosuojan toteuttamisessa ja kehittämisessä (liite 4).
Tietosuojapolitiikka koskee koko seurakuntaorganisaatiota (henkilöstö,
vapaaehtoistyöntekijät ja luottamushenkilöt). Noudattamalla Suomen
evankelis-luterilaisen
kirkon
tietoturvamääräyksiä
ja
tämän
tietosuojapolitiikan periaatteita varmistetaan, että EU:n yleisen tietosuojaasetuksen ja sitä täydentävän kansallisen tietosuojalain sekä muun
lainsäädännön rekisterinpitäjälle asettamat vaatimukset henkilötietojen
käsittelyssä täyttyvät.
Tietosuojapolitiikka on julkinen asiakirja, jonka hyväksyy aina
kirkkovaltuusto. Asiakirja hyväksytään kirkkovaltuustokaudeksi (4
vuotta), mutta sitä päivitetään tarpeen mukaan. Mahdollisista muutoksista
ilmoitetaan aina sekä henkilökunnalle että sidosryhmille ja voimassa
oleva versio on julkistettuna seurakunnan internetsivuilla.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040-739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj):
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä
Tietosuojapolitiikka –asiakirjan.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8§
Lausunto Itä-Suomen Hallinto-oikeudelle
Mari Kotilainen on tehnyt valituksen Itä-Suomen Hallinto-oikeuteen
hänen oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä 7 § / 23.4.2019. Valituksessa
Mari Kotilainen vaatii muutosta kirkkoneuvoston 27.11.2018 144 §:ssä
tekemään päätökseen virkasuhteen päättämisestä. Hän vaatii, että hänen
irtisanominen kumotaan.
Itä-Suomen Hallinto-oikeus pyytää lausuntoa valituksen johdosta (liite 5,
salainen). Lausunnon antamiselle on pyydetty jatkoaika 9.9.2019 saakka.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040-739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj): Kirkkoneuvosto käsittelee lausuntopyynnön ja antaa
lausunnon valitukseen.
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Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9§
Taloudellisen jaoston päätökset
Päätösehdotus (tp):
Taloudellisen jaoston päätökset 20.8.2019 merkitään kirkkoneuvoston
tietoon saatetuksi.
Päätös:
Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuiksi taloudellisen jaoston
päätökset 20.8.2019:
- Kesälahden Vanhan Pappilan myyntiaikaa jatkettiin 3 kuukautta
- Taloudellinen jaosto esitti, että säästösuunnitelma 330.000 euroa
jaetaan kolmelle vuodelle
- Kiinteistöjen lumitöiden ulkoistaminen kilpailutetaan
- Iso-Pappilan myynnin toimeksiantoa on jatkettu ajalle 1.8.201931.7.2019
- Valkeavaaran rukoushuoneen öljysäiliötä ei enää pinnoiteta, öljy
käytetään loppuun ja tilaan hankintaan ilmalämpöpumppu
- Väärämäen kirkko on ollut ilkivallan kohteena kahtena kesänä
peräkkäin. Alueelle valvontaa tehostetaan riistakameralla tai muulla
valvontakameralla.
- Toimistotarvikkeiden kilpailutus, tarviketarjouksista on hyväksytty
OfficePro Oy:n tarjous
- Rääkkylän kirkon hankeohjelman luonnosversio. Taloudellinen
jaosto päätti kiirehtiä suunnitelman valmistumista
- Väärämäen hautausmaalle hankitaan hiekkakasa
- Eeva Tynkkysen ostotarjoukseen liittyen aloitetaan
myyntineuvottelut
- Kesälahden haudankaivuu-urakoinnit kilpailutetaan
- Kesälahden hautausmaan muistolehto

10 §
Viranhaltijapäätökset
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 16:1, 2
”Kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi siirtää johtokunnan,
luottamushenkilön tai viranhaltijan päättämän asian kirkkoneuvoston
käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota päätöksen tai muuttaa
sitä taikka palauttaa sen uudelleen käsiteltäväksi.
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Johtokunnan sihteerin sekä asian ratkaisseen viranhaltijan ja luottamushenkilön on toimitettava ote tai muu ilmoitus päätöksestä 10 päivän
kuluessa ratkaisusta kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheen
johtajan tietoon. Kirkkoneuvosto määrää erikseen, miten nämä päätökset
saatetaan sen tietoon.”
Kiteen kirkkoneuvoston 23.4.2019 11 §:n päätöksen mukaisesti rajatut
viranhaltijapäätökset saatetaan tietoon kirkkoneuvoston kokouksessa.
Muut
päätökset
tuodaan
liitetietona
kirkkoneuvostolle
neljännesvuosittain.
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston puheenjohtajan
viranhaltijapäätökset ajalta 23.4.2019 - 26.8.2019 ja talouspäällikön
viranhaltijapäätökset ajalta 18.6.2019 – 26.8.2019.
Päätös:
Kirkkoherran päätökset 42 - 52 / 2019 merkittiin tietoon saatetuiksi.
Talouspäällikön päätökset 33 - 66 / 2019 merkittiin tietoon saatetuiksi.

11 §
Muut asiat
a) Lapsityön kerhojen kerhomaksut
Lastenohjaajien esitys, että kaikki lapsityön kerhot muutettaisiin
maksuttomiksi.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että kerhoista peritään maksut voimassa
olevien päätösten mukaisesti.
b) Kirkko-ooppera
Kirkkoneuvosto on suhtautunut myönteisesti 5/2018 kokouksessaan
Tolpojen kolmen polven kirkonrakentajasuvusta kertovan pienoisoopperan valmistumisen kustannuksiin 500 euroa/vuosi vuosille 2018 - 2022.
Rahoitukseen osallistuminen päätetään vuosittain.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti jatkaa kustannuksiin osallistumista
vuonna 2019, rahoitusosuus on 500 euroa.
c) Iso-Pappilan ehdollinen ostotarjous
Iso-Pappilasta on saatu ehdollinen ostotarjous yhteensä 60.000 euroa.
Tarjous on voimassa 31.12.2019 saakka. Huomioitavaa on, että myyjä voi
jatkaa myyntiä tarjouksen voimassaoloaikana ja hyväksytä tai hylätä
tämän tarjouksen aikana mahdollisesti muita tulevia tarjouksia. Käsirahaa
ei ole maksettu.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä tarjouksen edellä olevin ehdoin.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

/

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

6/2019
6/2019
11.

d) Leena Sysmäläisen anomus siirtyä tekemään 60 prosentin työaikaa
Kesälahden seurakuntamestari Leena Sysmäläinen on anonut 1.9.2019
alkaen lupaa siirtyä hoitamaan seurakuntamestarin tointa 60 prosentin
työajalla ja palkkauksella.
Päätös: Leena Sysmäläisen anomus hyväksytään.
12 §
Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

13 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo18.16.
Kirkkolain 24 luvun mukainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus
liitettiin pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan allekirjoitus:
Ilmo Kurkola
puheenjohtaja

Rauni Ikonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kitee

.

.2019

Kitee

.

.2019

________________________________________________
Raimo Oksman
Liisa Ratilainen

Ilmoitus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut
Kiteen seurakunnan ilmoitustaululla 20.8. – 18.9.2019
Todistaa Kiteellä

Ilmo Kurkola
kirkkoherra
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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