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Aika

Tiistai 29.1.2019 klo 18.00 – 20.06

Paikka

Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4, 82500 Kitee

Läsnä jäsenet

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

Lisäksi läsnä

Kostamo Merja
Koivuniemi Suvi
Mikkonen Leena-Susanna
Ikonen Rauni

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
kappalainen, Kesälahden kappeliseurakunta
talouspäällikkö, sihteeri

Poissa

Aronen Juha

kappalainen, Rääkkylän kappeliseurakunta

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

1§
Kokouksen avaus
Kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Yhdessä veisatun virren jälkeen
puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

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 27.2.2017/19 §
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” Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava viimeistään neljä
päivää ennen kokousta.”
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostin liitteenä 21.1.2019.
Päätösehdotus (pj.):
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen
tarkistettu
pöytäkirja
oikaisuvaatimusohjeineen/
valitusosoituksineen on yleisesti nähtävillä Kiteen kirkkoherranvirastossa ajalla 12.2. – 14.3.2019.

3§
Kirkkoneuvoston sihteerin valitseminen
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 6 §:n mukaan kokouksen pöytäkirjaa pitää
kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla
seurakunnan viranhaltija.
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto valitsee sihteerikseen toimikaudeksi 2019 – 2020
talouspäällikkö Rauni Ikosen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4§
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.
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Päätösehdotus (pj.):
Kussakin kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestystä noudattaen. Samat henkilöt toimivat ääntenlaskijoina. Valitaan
pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Barck ja Hannu-Heikki Hakulinen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
5§
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösehdotus (pj.):
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi.

6§
Kirkkoneuvoston kokoontumisajasta ja kokouskutsusta päättäminen
”Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan.
Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo
kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti
pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä
tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.” KJ 9:1,2.
Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään neljä päivää ennen kokousta.
Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asiaoista. ” Kirkkoneuvoston
ohjesääntö 6 §.
Kirkkoneuvoston voi päättää viikonpäivän, jolloin kokoukset
pääsääntöisesti pyritään pitämään, kokouspaikan sekä toimitetaanko
kokouskutsu ja esityslista paperisena / sähköisenä vai molempina.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040-739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisajasta ja –paikasta sekä
kokouskutsun ja esityslistan toimittamistavasta.
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Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että kokoukset pidetään tiistaisin
alkaen klo 16.30 Kiteen seurakuntakeskuksessa. Kokouskutsu ja
esityslista toimitetaan sähköisesti.

7§
Tilapäisestä estymisestä ilmoittaminen
KJ 7:3,1-2
”Milloin seurakuntavaaleilla toimielimen jäsen on tilapäisesti estynyt
saapumasta kokoukseen, hänen on viivytyksettä ilmoitettava siitä
toimielimen puheenjohtajalle. Saatuaan jäseneltä tai muuten luotettavan
tiedon esteestä, puheenjohtajan tulee kutsua varajäsen hänen sijaansa.
Jos muu kuin 1 momentissa mainittu luottamushenkilö on tilapäisesti
estynyt saapumasta kokoukseen, hänen on, jos hänellä on varajäsen,
kutsuttava tämä sijaansa. Myös puheenjohtaja voi toimittaa kutsun
varajäsenelle.”
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040-739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj):
Tilapäisesti estymisestä on ilmoitettava kirkkoneuvoston sihteerille, joka
toimittaa kutsun varajäsenelle kokoukseen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8§
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan toimiminen kirkkoneuvoston kokouksen puheenjohtajana
KJ 9:1,3
”Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana kirkkoneuvoston
kokouksessa
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1) kirkkoherran ollessa estynyt tai esteellinen; sekä
2) muutoinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä
varapuheenjohtajan annettua siihen suostumuksensa. Päätös voidaan
tehdä myös määräajaksi, kuitenkin enintään kirkkoneuvoston
toimikaudeksi tai siihen saakka, kun kirkkoherra taikka
varapuheenjohtaja vaihtuu.”
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040-739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj.):
Toimitaan aiemman käytännön mukaisesti. Varapuheenjohtaja toimii
puheenjohtajana kirkkoherran ollessa estynyt tai esteellinen sekä muutoin
tapauskohtaisesti siitä erikseen sopien.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9§
Jäsenten valitseminen taloudelliseen jaostoon
KL 10:3,2
”Kirkkoneuvostossa voi ohjesäännön mukaan olla taloudellinen jaosto ja
muitakin jaostoja. Taloudellisen jaoston puheenjohtaja on
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.”
Kiteen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö 4 §:
”Kirkkoneuvostossa on taloudellinen jaosto, johon kuuluvat
puheenjohtajana kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja kirkkoneuvoston
neljä muuta jäsentä.
Kirkkoneuvosto valitsee jaoston toimikautensa
kokouksessa. Jaosto valitsee varapuheenjohtajan
kokouksessaan.”

ensimmäisessä
ensimmäisessä

KL 23:8
”Naisten ja miesten edustus toimielimissä. Jollei erityisestä syystä muuta
johdu, tulee kirkollisissa toimielimissä olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta,
hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä
kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.”
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Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040-739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj.):
Kirkkoneuvosto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan lisäksi
keskuudestaan neljä jäsentä taloudelliseen jaostoon vuosiksi 2019 – 2020.
Päätös:
Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston jäseniksi esitettiin valittavaksi
Pekka Barck, Tellervo Hurskainen, Matti Kammonen ja Raimo Oksman.
Muita esityksiä ei tehty, joten heidät valittiin yksimielisesti taloudellisen
jaoston jäseniksi vuosiksi 2019 – 2020. Taloudellisen jaoston
puheenjohtajana toimii kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marja-Riitta
Väistö-Honkanen.

10 §
Taloudellisen jaoston päätösten saattaminen kirkkoneuvoston tietoon
Päätösehdotus (pj):
Aikaisemman käytännön mukaisesti pöytäkirjat esitellään tärkeimmiltä
osin kirkkoneuvostossa ja ovat samalla jäsenten luettavissa.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 §
Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen Kesälahden kappelineuvostoon
Kesälahden kappeliseurakunnan ohjesääntö 5 §:
”Kiteen seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan
valitsemalla jäsenellä on oikeus olla paikalla kappelineuvoston
kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätösten tekemiseen”
(KJ 12:2,2)
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040-739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj.):
Kirkkoneuvosto valitsee yhden kirkkoneuvoston jäsenen olemaan läsnä
kappelineuvoston kokouksissa.
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Päätös:
Esitettiin kirkkoneuvoston jäsen Raimo Oksmania olemaan läsnä
kappelineuvoston kokouksissa. Muita esityksiä ei tehty joten Raimo
Oksman valittiin yksimielisesti.
12 §
Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen Rääkkylän kappelineuvostoon
Rääkkylän kappeliseurakunnan ohjesääntö 5 §:
”Kiteen seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan
valitsemalla jäsenellä on oikeus olla paikalla kappelineuvoston
kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätösten tekemiseen”
(KJ 12:2,2)
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040-739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj.):
Kirkkoneuvosto valitsee yhden kirkkoneuvoston jäsenen olemaan läsnä
kappelineuvoston kokouksissa.
Päätös:
Esitettiin kirkkoneuvoston jäsen Raija Venäläistä olemaan läsnä
kappelineuvoston kokouksissa. Muita esityksiä ei tehty joten Raija
Venäläinen valittiin yksimielisesti.
13 §
Diakoniatyön työryhmän asettaminen ja jäsenten valitseminen vuosiksi 2019 – 2020
Kiteen seurakunnassa on kirkkoneuvoston työaloittain asettamat
työryhmät entisten johtokuntien tilalla. Työryhmän tehtävät määritellään
toimintasäännössä. Toimintasääntönsä puitteissa diakoniatyön työryhmä
toimii diakoniatyöstä vastaavan teologin ja diakonian viranhaltijoiden
apuna diakoniatyön suunnittelussa, ideoinnissa ja myös toteutuksessa.
Työryhmän jäsenet kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen.
Diakoniatyöstä vastaava teologi ja diakonia viranhaltijat kuuluvat
työryhmään virkansa puolesta. Jäsenet, joista yhden tulee olla
kirkkoneuvoston jäsen, valitaan viranhaltijoiden esityksen pohjalta.
Toimikauden 2017 – 2018 työryhmän jäsenet ovat: Marjatta Kurki, Riitta
Saurikoski, Pekka Kankkunen, Seppo Rönkkönen, Matti Kammonen ja
Marjukka Konttinen-Lappalainen.
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Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040-739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
8.
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto valitsee diakoniatyön työryhmän jäsenet vuosiksi 2019 2020 viranhaltijoiden esityksen pohjalta.
Päätös: Työryhmän jäseniksi esitettiin Marjukka Konttinen-Lappalainen,
Anja Mertanen, Eila Mansikka, Riitta Saurikoski, Liisa Pulkkinen ja
kirkkoneuvoston edustajana Seppo Rönkkönen. Muita esityksiä ei tehty,
joten heidät valittiin yksimielisesti.
14 §
Lähetystyön työryhmän asettaminen ja jäsenten valitseminen vuosiksi 2019 – 2020
Kiteen seurakunnassa on kirkkoneuvoston työaloittain asettamat
työryhmät entisten johtokuntien tilalla. Työryhmän tehtävät määritellään
toimintasäännössä. Toimintasääntönsä puitteissa lähetystyön työryhmä
toimii lähetystyöstä vastaavan teologin ja lähetyssihteerin apuna
lähetystyön suunnittelussa, ideoinnissa ja myös toteutuksessa.
Työryhmän jäsenet kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen.
Lähetystyön vastaava teologi ja lähetyssihteeri kuuluvat työryhmään
virkansa puolesta. Jäsenet, joista yhden tulee olla kirkkoneuvoston jäsen,
valitaan viranhaltijoiden esityksen pohjalta.
Toimikauden 2017 – 2018 työryhmän jäsenet ovat: Aune Jumppanen,
Terho Musikka, Toini Juvonen, Sanna Stainer, Hilkka Ylhäinen ja SirkkaLiisa Mikkonen.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040-739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto valitsee lähetystyön työryhmän jäsenet vuosiksi 2019 2020 viranhaltijoiden esityksen pohjalta.
Päätös:
Työryhmän jäseniksi esitettiin Aune Jumppanen, Toini Juvonen, SirkkaLiisa Mikkonen, Terho Musikka, Hilkka Ylhäinen, Vuokko Timonen,
Marja Asikainen, Irma Käyhkö ja kirkkoneuvoston edustajana Liisa
Ratilainen. Muita esityksiä ei tehty, joten heidät valittiin yksimielisesti.
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15 §
Varhaiskasvatuksen työryhmän asettaminen ja jäsenten valitseminen vuosiksi 2019 – 2020
Kiteen seurakunnassa on kirkkoneuvoston työaloittain asettamat
työryhmät entisten johtokuntien tilalla. Työryhmän tehtävät määritellään
toimintasäännössä. Toimintasääntönsä puitteissa varhaiskasvatuksen
työryhmä toimii varhaiskasvatuksesta vastaavan teologin ja vastaavan
lastenohjaajan apuna varhaiskasvatuksen suunnittelussa, ideoinnissa ja
myös toteutuksessa.
Työryhmän jäsenet kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen.
Varhaiskasvatuksesta vastaava teologi ja vastaava lastenohjaaja kuuluvat
työryhmään virkansa puolesta. Jäsenet, joista yhden tulee olla
kirkkoneuvoston jäsen, valitaan viranhaltijoiden esityksen pohjalta.
Toimikauden 2017 – 2018 työryhmän jäsenet ovat: Helmi Lappalainen,
Seija Rosti, Marjo Simonen, Marja Malinen, Jaana Ikonen sekä
lastenohjaajat Teija Puustinen, Mariitta Saarinen, Päivi Juvonen ja
varhaiskasvatuksesta vastaava teologi Kirsi Hukka.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040-739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto valitsee varhaiskasvatuksen työryhmän jäsenet vuosiksi
2019 -2020 viranhaltijoiden esityksen pohjalta.
Päätös:
Marja-Riitta Väistö-Honkanen esitti, että asia jätetään pöydälle ja siihen
palataan
seuraavassa
kokouksessa.
Päätösesitys
hyväksyttiin
yksimielisesti.

16 §
Nuorisotyön työryhmän asettaminen ja jäsenten valitseminen vuosiksi 2019 – 2020
Kiteen seurakunnassa on kirkkoneuvoston työaloittain asettamat
työryhmät entisten johtokuntien tilalla. Työryhmän tehtävät määritellään
toimintasäännössä. Toimintasääntönsä puitteissa nuorisotyön työryhmä
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toimii nuorisotyöstä vastaavan teologin ja nuoriso-ohjaajien apuna
nuorisotyöntyön suunnittelussa, ideoinnissa ja myös toteutuksessa.
Työryhmän jäsenet kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen.
Nuorisotyöstä vastaava teologi ja nuorisotyönohjaajat kuuluvat
työryhmään virkansa puolesta. Jäsenet, joista yhden tulee olla
kirkkoneuvoston jäsen, valitaan viranhaltijoiden esityksen pohjalta.
Toimikauden 2017 – 2018 työryhmän jäsenet ovat: Arja Makkonen, Harri
Muhonen, Esa-Pekka Turunen ja Kati Pitko sekä Romolan parlamentin
keskuudestaan valitsemat edustajat.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040-739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto valitsee nuorisotyön työryhmän jäsenet vuosiksi 2019 2020 viranhaltijoiden esityksen pohjalta.
Päätös:
Marja-Riitta Väistö-Honkanen esitti, että asia jätetään pöydälle ja siihen
palataan
seuraavassa
kokouksessa.
Päätösesitys
hyväksyttiin
yksimielisesti.

17 §
Aikuistyön työryhmän asettaminen ja jäsenten valitseminen vuosiksi 2019 – 2020
Kiteen seurakunnassa on kirkkoneuvoston työaloittain asettamat
työryhmät entisten johtokuntien tilalla. Työryhmän tehtävät määritellään
toimintasäännössä. Toimintasääntönsä puitteissa aikuistyön työryhmä
toimii aikuistyöstä vastaavien teologin ja kanttorien apuna aikuistyön
suunnittelussa, ideoinnissa ja myös toteutuksessa.
Työryhmän jäsenet kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen.
Aikuistyöstä vastaava teologi ja kanttorit kuuluvat työryhmään virkansa
puolesta. Jäsenet, joista yhden tulee olla kirkkoneuvoston jäsen, valitaan
viranhaltijoiden esityksen pohjalta.
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Toimikauden 2017 – 2018 työryhmän jäsenet ovat: Pekka Barck, Maarit
Hämäläinen, Helinä Rönkkönen, Sami Harinen ja Liisa Vermonen sekä
Rääkkylästä Irma Käyhkö ja varalle Raili Makkonen.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040-739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto valitsee aikuistyön työryhmän jäsenet vuosiksi 2019 2020 viranhaltijoiden esityksen pohjalta.
Päätös:
Työryhmän jäseniksi esitettiin Maarit Hämäläinen, Helinä Rönkkönen,
Sami Harinen, Liisa Vermonen, Sirkka-Liisa Vuorjoki ja kirkkoneuvoston edustajana Pekka Barck. Muita esityksiä ei tehty, joten heidät valittiin
yksimielisesti.

18 §
Edustus seurakunnan kiinteistöjä koskevissa kokouksissa
Kirkkoneuvosto on toimikaudekseen valinnut edustajat seurakunnan
kiinteistöjä koskeviin kokouksiin.
Päätösehdotus (pj.):
Kirkkoneuvosto valitsee edustajan seurakunnan kiinteistöjä koskeviin
kokouksiin vuosiksi 2019 – 2020.
Päätös:
Kirkkoneuvoston edustajaksi seurakunnan kiinteistöjä koskeviin
kokouksiin vuosiksi 2019 – 2020 valittiin yksimielisesti talouspäällikkö
Rauni Ikonen.

19 §
Edustus Asunto Oy Jussin-Mäen kokouksissa
Kirkkoneuvosto on toimikaudekseen valinnut edustajat seurakunnan
kiinteistöjä koskeviin kokouksiin.
Päätösehdotus (pj.):
Kirkkoneuvosto valitsee edustajan Asunto Oy Jussin-Mäen kokouksiin
vuosiksi 2019 – 2020.
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Päätös:
Kirkkoneuvoston edustajaksi Asunto Oy Jussin-Mäen kokouksiin
vuosiksi 2019 – 2020 valittiin yksimielisesti talouspäällikkö Rauni
Ikonen.
20 §
Kanttorilan määräalan myynti
Kirkkoneuvoston on kokouksessaan 28.8.2018 päättänyt Kanttorilan
määräalan myynnistä. Kanttorila sijaitsee Kiteen keskustassa osoitteessa
Kanttorintie 6, Kitee. Määräalan suuruus on noin 7400 m2 Romola –
nimisestä tilasta. Alueella sijaitsee purkukuntoinen entinen asuinrakennus
ja maahan upotettu tyhjä öljysäiliö.
Myynnin välityksestä on vastannut Finland Consult Oy. Määräalan
myynti on tarjousten perusteella, myyjällä on oikeus hylätä tai hyväksyä
tarjous. Kanttorilan määräalasta on saatu tarjous Harri Salliselta
4.12.2018, yhteensä 20.500 euroa. Tarjous on voimassa 28.2.2019 saakka.
Kohteesta on laadittu 3.1.2019 laillistetun kiinteistövälittäjän arvio
yhteensä 20.000 euroa +/- 10 %. Arvio on tutustuttavissa kirkkoneuvoston
kokouksessa.
Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen p. 045-6097339
rauni.ikonen@evl.fi
Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kanttorilan määräala siinä
sijaitsivine rakennuksineen myydään Harri Salliselle 20.500 euron
kauppahinnalla.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 §
Rääkkylän seurakuntatalon välitystarjoukset
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 27.11.2018 päättänyt käynnistää
Rääkkylän
seurakuntatalon
myynnin
välityskilpailutuksen.
Tarjouspyynnöt on lähetty 4.1.2019 seuraaville välittäjille:
- Kiteen Seudun Op-Kiinteistökeskus Oy LKV
- Liperin Kiinteistövälitys Oy
- Finland Consult Oy LKV
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Tarjousten jättöaika päättyy 21.1.2019. Saadut tarjoukset avataan ja
käsitellään kokouksessa.
Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen p. 045-6097339
rauni.ikonen@evl.fi
Päätös:
Määräaikaan mennessä ei saatu yhtään välitystarjousta. Rääkkylän
seurakuntatalon osalta päätettiin, että selvitystyötä eri toimenpiteistä
jatketaan.
22 §
Aloite rakennusten kuntokartoituksesta
Tellervo Hurskainen on jättänyt kirkkovaltuustolle 11.12.2018 aloitteen
rakennusten kuntokartoitusten laatimisesta (liite 1). Kuntokartoituksessa
listataan seurakunnan omistamat rakennukset, niiden käyttöaste,
korjaustarve, korjauksen hinta-arvio, myydäänkö/korjataanko rakennus ja
kuinka korjaukset rahoitetaan.
KJ 7 luvun 9 §:n mukaan seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita
seurakunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite ohjataan
kirkkoneuvoston valmisteluun.
Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen p. 045-6097339
rauni.ikonen@evl.fi
Päätösehdotus (tp):
Talouspäällikkö esittää, että asetetaan työryhmä, jonka tehtävänä on
hankkia tarvittavat tiedot ja laatia aloitteen mukainen kuntokartoitus.
Talouspäällikkö esittää, että työryhmässä on kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Marja-Riitta Väistö-Honkanen, seurakuntamestari
Seppo Rautiainen ja lisäksi neuvoston valitsemat kolme muuta
luottamushenkilöä. Työryhmällä on oikeus käyttää asiantuntijoita.
Talouspäällikkö esittää, että kuntokartoituksen tulee olla valmis
31.3.2018 mennessä.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että asetetaan työryhmä, johon kuuluu
taloudellisen jaoston lisäksi seurakuntamestari Seppo Rautiainen.
Kuntokartoituksen tulee olla valmis 31.5.2019.
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23 §
Oikaisuvaatimus nuorisotyönohjaajan virkasuhteen päättämisestä
Mari Kotilainen on tehnyt oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvoston
päätökseen 144 § / 27.11.2018 nuorisotyönohjaajan virkasuhteen
päättämisestä. Oikaisuvaatimus on toimitettu Kiteen seurakunnan
kirkkoherranvirastoon 9.1.2019. Oikaisuvaatimus on päivätty 8.1.2019.
Oikaisuvaatimusaika on päättynyt 2.1.2019. Oikaisuvaatimus on
toimitettu myöhässä, eikä se sisällä sen laatuista selvitystä, joka puoltaisi
uutta käsittelyä.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040-739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj): Kirkkoneuvosto toteaa, että oikaisuvaatimus on
toimitettu myöhässä, eikä se sisällä selvitystä, joka puoltaisi uutta
käsittelyä.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24 §
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan tekemiä päätöksiä
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.
Johtokunnan sihteerin sekä asian ratkaisseen viranhaltijan ja luottamushenkilön on toimitettava ote tai muu ilmoitus päätöksestä 10 päivän
kuluessa ratkaisusta kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tietoon. Kirkkoneuvosto määrää erikseen, miten nämä päätökset
saatetaan sen tietoon.”
Voimassa olevan käytännön mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajan
tekemät päätökset saatetaan kirkkoneuvoston tietoon kirkkoneuvoston
kokouksessa.
Päätösehdotus (pj.):
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Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston puheenjohtajan
27.11.2018 - 28.1.2019 tekemät päätökset.
Päätös:
Puheenjohtajan päätökset 123 - 134/2018 ja 1 -5/2019 merkittiin tietoon
saatetuksi.
25 §
Talouspäällikön tekemiä päätöksiä
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 §:n mukaisesti taloudenhoitajan
päätökset saatetaan kirkkoneuvoston tietoon kirkkoneuvoston
kokouksessa.
Päätösehdotus (pj.):
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talouspäällikön 27.11.2018 –
28.1.2019 tekemät päätökset.
Päätös:
Talouspäällikön päätökset 1 – 8/ 2019 merkittiin tietoon saatetuksi.
26 §
Muut asiat
a) Taloudellisen jaoston ja kirkkovaltuuston kokousaika
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että taloudellisen jaoston kokoukset
pidetään tiistaisin alkaen klo 15.00 ja kirkkovaltuuston kokoukset
tiistaisin alkaen klo 18.00. Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan
sähköisesti.
b) Rääkkylän kirkon kuntoarviosuunnitelma
Päätös:
Käsiteltiin ARKPII arkkitehtitoimiston tekemää Rääkkylän kirkon
kuntoarviosuunnitelmaa. Kirkkoneuvosto päätti, että suunnitelma
toteutetaan siten, että lämmityksen ja muiden töiden osalta suunnitelma
tehdään erillisenä.
c) Romolan kuntoselvitys
Päätös:
Käsiteltiin
ARKPII
arkkitehtitoimiston
tarjoamaa
Romolan
kuntoselvitystä. Kirkkoneuvosto päätti, että ensin tehdään kiinteistöjen
kuntokartoitus ja Romolan kuntoselvitystä ei tällä hetkellä toteuteta.
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27 § Ilmoitusasiat

Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuiksi
- vuoden 2019 kokousaikataulu
- lähetystyön työryhmän kokousmuistio 22.1.2019

28 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.06.
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

_________________________________________________
Ilmoitus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut
Kiteen seurakunnan ilmoitustaululla 21.1. – 14.3.2019
Todistaa Kiteellä

Ilmo Kurkola
kirkkoherra

.

. 2019

