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1§
Kokouksen avaus
Yhdessä veisatun virren jälkeen kirkkoherra Ilmo Kurkola piti alkuhartauden.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KJ 8: 5,2
Kokouskutsussa on ilmoitettava aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä
asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla
viikon ajan ennen kokousta. KL 7: 4,1
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.
Kirkkovaltuuston jäsenille on lähetetty kokouskutsu asialuetteloineen 22.10.2019 sekä
kokouksen esityslista 22.10.2019. Kokouskutsu on ollut nähtävänä seurakunnan
ilmoitustaululla 22.10.2019 lähtien (liite 1).
Päätösehdotus (pj.):
Suoritettavan nimenhuudon jälkeen todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös:
Suoritetun nimenhuudon jälkeen kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kiteen kirkkoherranvirastossa
5.11.2019 – 5.12.2019.
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3§
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää,
että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Päätösehdotus (pj.):
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Pekka
Kankkunen, Kitee ja Pekka Kankkunen, Kesälahti.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4§
Ääntenlaskijoiden valitseminen
Päätösehdotus (pj.):
Tämän kokouksen ääntenlaskijoiksi valitaan Helmi Lappalainen ja Seija Makkonen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5§
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan
määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa
järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus.

Päätösehdotus (pj):
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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6§
Vuoden 2020 tuloveroprosentin vahvistaminen
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa
tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiin.
Tuloveroprosenttia määrittäessä perusteeksi otetaan varainhoitovuoden
kirkollisverona koottavaksi aiottu määrä. Kirkollisverokertymään vaikuttavat
kirkollisveroprosentin, seurakunnan jäsenmäärän ja jäsenten ansiotulojen
määrän lisäksi yleisen taloudellisen tilanteen kehittyminen.
Kiteen työttömyysaste oli elokuun 2019 lopussa 12,1 prosenttia ja Rääkkylän
11.7. Keskimäärin työttömyysaste oli Pohjois-Karjalassa elokuun lopussa 12,4
prosenttia. Koko maan työttömien osuus työvoimasta on 8,9 prosenttia.
Pohjois-Karjalassa työttömien työnhakijoiden määrä on edelleen maan suurin.
Kiteen seurakunnan vuoden 2019 tuloveroprosentti on 1,8.
Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen, puh. 045-6097339
rauni.ikonen@evl.fi
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto vahvistaa Kiteen
seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,8 vuodelle 2020.
Päätös:
Kirkkovaltuusto vahvisti yksimielisesti Kiteen seurakunnan
tuloveroprosentiksi 1,8 vuodelle 2020.

7§
Tietosuojapolitiikka-asiakirjan hyväksyminen
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
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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sekä sellainen valvonta- ja seuraamusjärjestelmä, joita noudatetaan tietosuojan
toteuttamisessa ja kehittämisessä.
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. (Liite 2)
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040-739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä
Tietosuojapolitiikka –asiakirjan.
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti Tietosuojapolitiikka-asiakirjan.

8§
Hiippakuntarajojen muutos ja rovastikuntajaon muuttaminen 1.1.2020
Kirkolliskokous on täysistunnossaan 9.5.2019 päättänyt muuttaa
hiippakuntarajat vastaamaan maakuntarajoja. Päätöksen perusteella Mikkelin
hiippakunnasta siirtyvät Kiteen ja Tohmajärven seurakunnat Kuopion
hiippakuntaan.
Kirkkolain 3 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan hiippakunnat on jaettu
rovastikuntiin. Rovastikuntajaosta päättää tuomiokapituli. Hiippakuntarajojen
muuttuessa 1.1.2020 on Kiteen ja Tohmajärven seurakunnat sijoitettava
johonkin Kuopion hiippakunnan rovastikuntaan. Koska seurakunnat kuuluvat
Pohjois-Karjalan maakuntaan on luontevinta liittää seurakunnat Joensuun
rovastikuntaan. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on l2.9.2019 päättänyt,
________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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että Kiteen ja Tohmajärven seurakunnat kuuluvat 1.1.2020 alkaen Joensuun
rovastikuntaan.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola, p. 040 739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi saatetuksi kirkkovaltuustolle.
Päätös:
Kirkkovaltuusto toteaa, että Kiteen seurakunta kuuluu 1.1.2020 alkaen
Joensuun rovastikuntaan ja Kuopion hiippakuntaan.

9§
Ilmoitusasiat
Tuomiosunnuntaina 24.11.2019 piispa Häkkinen saarnaa Kiteen kirkossa.
Ehdokasasettelu hiippakuntavaltuustoon päättyy 15.11.2019.
10 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25.
Kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan allekirjoitus:

Merja Kostamo
puheenjohtaja

Rauni Myyry
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kitee

.

.2019

Kitee

Pekka Kankkunen, Kitee

________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

.

.2019

Pekka Kankkunen, Kesälahti
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Ilmoitus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta
on ollut Kiteen seurakunnan ilmoitustaululla 22.10.2019 – 5.12.2019.
Todistaa Kiteellä

.

.2019

Ilmo Kurkola
kirkkoherra

________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

/

