ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Aika

Tiistai 28.1.2020 klo 16.30 – 18.25

Paikka

Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4, 82500 KITEE

Läsnä jäsenet

Kurkola Ilmo
puheenjohtaja
Oksman Raimo
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
Väistö-Honkanen Marja-Riitta, jäsen

Lisäksi läsnä

Aronen Juha

1/2020
1/2020
1 (13)

kappalainen, Rääkkylän kappeliseurakunta
poistui klo 17.35
Koivuniemi Suvi
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
saapui klo 16.48
Kostamo Merja
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Mikkonen Leena-Susanna kappalainen, Kesälahden kappeliseurakunta
Ikonen Rauni
talouspäällikkö, sihteeri

Poissa

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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2.
” Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava viimeistään neljä päivää ennen
kokousta.”
Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla 21.1.2020 (liite 1). Esityslista on lähetetty
sähköpostissa 21.1.2020. Kokousaineiston paperisena saa pyydettäessä seurakunnan
taloustoimistosta.
Päätösehdotus (pj.):
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen/ valitusosoituksineen on
yleisesti nähtävillä Kiteen kirkkoherranvirastossa ajalla 5.2. – 19.2.2020.

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
Matti Kammonen ja Birgitta Muukkonen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

/

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

1/2020
1/2020

3.
5§
Rääkkylän kirkon hankeselvityksen esittely
Arkkitehtitoimisto ARKPII Oy:n Ilkka
korjaussuunnitelman hankeselvityksen.

Kärnä

esittelee

Rääkkylän

kirkon

Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen, puh. 045-6097339 rauni.ikonen@evl.fi
Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto esittää, että hankesuunnitelma siirretään taloudellisen jaoston
käsittelyyn. Taloudellinen jaosto tekee käsittelyn jälkeen esityksen jatkosuunnitelmista
kirkkoneuvostolle.
Päätös: Arkkitehti Ilkka Kärnä esitteli Rääkkylän kirkon hankesuunnitelman luonnosta.
Esityksen jälkeen käydyn keskustelun pohjalta talouspäällikkö muutti päätösehdotusta
siten, että arkkitehdin tuleva hankesuunnitelma siirretään taloudellisen jaoston
käsittelyyn. Taloudellinen jaosto tekee käsittelyn jälkeen esityksen jatkosuunnitelmista
kirkkoneuvostolle. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6§
Tuomiokapitulin lausuntopyyntö seurakunnalta koskien Kiteen kirkkoherranviran haettavaksi
julistamista
Kiteen seurakunnan kirkkoherran virka vapautuu 1.10.2020 nykyisen kirkkoherra
Ilmo Kurkolan siirtyessä eläkkeelle.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan, kun kirkkoherran tai
kappalaisen virka on tullut avoimeksi, tuomiokapitulin on julistettava virka haettavaksi
vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus asianmukaisella tavalla.
Kiteen seurakunta siirtyi 1.1.2020 Kuopion hiippakuntaan, joten viran auki julistaminen
siirtyy Kuopion hiippakunnan toimivaltaan.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 2 momentin mukaan tuomiokapituli voi päättää
enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran tai kappalaisen virkaa
julisteta haettavaksi, jos:
1) on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan
2) tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyiden voivan aiheuttaa sen,
että virka tulee tarpeettomaksi
3) siihen on muu erityinen syy.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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4.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 1 momentin 1 mukaan kirkkoherran välitöntä vaalia
varten tuomiokapituli tekee vaaliehdotuksen.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 3 momentin 1 mukaan kirkkoherran välillistä vaalia
ja kappalaisen vaalia varten tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle.
Tuomiokapituli pyytää kirkkovaltuustolta lausuntopyynnön viran julistamisesta
haettavaksi sekä kannanottoa vaalitapaan (KL 23:11 §:n 2 mom.).
Lausunnossa seurakunnan tulisi perustellusti selvittää toteutuvatko Kirkkohallituksen
antaman ohjeen ”Seurakuntajaon muutosta ja seurakuntayhtymän perustamisesta
koskeva hallinnollinen ohjeistus” puuttumiskynnykset Kiteen seurakunnan osalta
(Kirkkohallituksen yleiskirje nro 21/2016).
Tuomiokapitulille annetussa lausunnossa tulee olla yksityiskohtainen selvitys
kyseisessä ohjeen liitteessä 2 ”Puuttumiskynnys – seurakunnan toiminta ja hallinto” ja
liitteessä 3 ”Puuttumiskynnys – seurakunnan talous” mainittujen puuttumiskynnysten
toteutumisesta / toteuttamatta jäämisestä perusteluineen Kiteen seurakunnassa.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040 739 1923 ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto päättää
1) esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta lausunnossaan tuomiokapitulille esittää
Kiteen kirkkoherran viran julistamista haettavaksi.
2) esittää kirkkovaltuustolle, että tuomiokapitulin lausuntoon liitetään arvioinnit
seurakunnan toiminnan ja hallinnon sekä talouden puuttumiskynnysten
toteutumisesta/toteuttamatta jäämisestä liitteen 2 mukaisesti.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
1) esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta lausunnossaan tuomiokapitulille esittää
Kiteen kirkkoherran viran julistamista haettavaksi.
2) esittää kirkkovaltuustolle, että tuomiokapitulin lausuntoon liitetään arvioinnit
seurakunnan toiminnan ja hallinnon sekä talouden puuttumiskynnysten
toteutumisesta/toteuttamatta jäämisestä liitteen 2 mukaisesti.

7§
Tuomiokapitulin lausuntopyyntö seurakunnalta koskien Kiteen kirkkoherran viran erityistarpeita
Seurakunnan kirkkoneuvoston tulee miettiä seurakunnan näkökulmasta, minkälaisia
asioita olisi hyvä ottaa huomioon kirkkoherraa valittaessa.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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5.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 §:ssä on määritelty kirkkoherran viran tehtävät. Lisäksi
voidaan ottaa huomioon seurakunnan toimintaympäristöstä nousevat tarpeet,
seurakunnan koko ja seurakunnan muut olosuhteet. Tavanomaisia hyvän johtamisen
ominaisuuksia ei tarvitse kirjata, vaan nimenomaan seurakunnan erityiset tarpeet.
Tuomiokapituli pyytää kirkkoneuvostolta lausuntoa siitä, mitkä ovat Kiteen
seurakunnan kirkkoherran viran eritykset tarpeet.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040 739 1923 ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto esittää tuomiokapitulille Kiteen kirkkoherran viran erityiset tarpeet.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää tuomiokapitulille Kiteen kirkkoherran viran
erityisistä tarpeista lausuntoa seuraavasti. Kirkkoherralla tulee olla tahto toimia
hengellisenä johtajana koko seurakunnan parhaaksi. Kyvykkyyttä uudistaa ja kehittää
Kiteen emäseurakunnan ja kappeliseurakuntien toimintaa. Lisäksi hänellä tulee olla
monipuolinen hallinnon, talouden ja henkilöstöjohtamisen asiantuntemus.

8§
Tuomiokapitulin lausuntopyyntö seurakunnalta koskien Kiteen kirkkoherran vaalin vaalitapaa
Kirkkolain 23 luvun 11 §:n mukaan seurakunnan kirkkoherran valitsevat seurakunnan
tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet (kirkkoherran välitön vaali). Tuomiokapituli voi
kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä päättää, että kirkkoherra valitaan
vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto (kirkkoherran
välillinen vaali).
Kirkkolain 23 luvun 11 §:n 4 momentin mukaan päätös välillisen vaalin toimittamisesta
tulee tehdä ennen viran haettavaksi julistamista.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n mukaan tuomiokapituli tekee ehdotuksen
kirkkoherran välitöntä vaalia varten. Kirkkoherran välillistä vaalia ja kappalaisen vaalia
varten tuomiokapituli antaa hakijoita lausunnon seurakunnalle. Lausunnossa todetaan
hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja kykynsä haettavana olevaan
virkaan.
Ennen kirkkoherran viran haettavaksi julistamista on päätettävä, toimitetaanko
kirkkoherran vaali välittömänä vai välillisenä vaalina. Riippuen vaalitavasta
tuomiokapituli tekee joko vaaliehdotuksen tai antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040 739 1923 ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja tekee kirkkovaltuustolle esityksen Kiteen
kirkkoherran vaalin vaalitavasta.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että Kiteen
kirkkoherran vaali toimitetaan välillisenä vaalina.

9§
Kirkkovaltuuston työjärjestys
Kirkolliskokous on keväällä 2018 hyväksynyt uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen,
jotka tulevat voimaan, kun eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen. Uuden
kirkkolain ja kirkkojärjestyksen voimaantullessa nyt voimassa olevat kirkkolaki,
kirkkojärjestys
ja
kirkon
vaalijärjestys
kumoutuvat.
Seurakuntien
ja
seurakuntayhtymien tulee ennen uuden lainsäädännön voimaantuloa päivittää
hallinnolliset mallisääntönsä uuden lainsäädännön mukaisiksi. Kirkkohallitus on
laatinut uuden lainsäädännön mukaiset mallit päivittämisen tueksi.
Uuteen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen on tehty huomattavan paljon rakennetta ja
pykälänumerointia koskevia muutoksia. Kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkovaltuuston
tehtävistä, päätösvallan siirtämisestä ja päätöksenteon edellytyksistä säädetään
kirkkolain 3 luvussa. Kirkkojärjestyksen 3 luvussa säädetään kirkkovaltuuston ja
yhteisen kirkkovaltuuston jäsenistä, puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä
kirkkovaltuuston koolle kutsumisesta, kutsusta, läsnäolovelvollisuudesta ja
puheoikeudesta. Kirkkovaltuustoa koskevat soveltuvin osin myös kirkkolain ja
kirkkojärjestyksen 10 lukujen säännökset hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä
ja päätöksenteosta. Hallintoasiassa noudatettavaan menettelyyn sovelletaan kirkkolain
10 luvun 1 §:n mukaan muun muassa hallintolakia. Päätöksentekoa ja menettelyä
ohjaavat myös hallinnon yleiset periaatteet. Kirkkolain 2 luvun kielisäännöksiä
sovelletaan kaikissa kirkon viranomaisissa.
Kirkkolain 10 luvun 8 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto
hyväksyy itselleen työjärjestyksen. Työjärjestyksessä määrätään toimielimen
hallinnosta ja menettelytavoista. Työjärjestystä koskevien säännösten mukaan
työjärjestykseen tulee ottaa määräykset varajäsenen kutsumisesta sekä pöytäkirjan
laatimisesta ja tarkastamisesta. Lisäksi työjärjestyksessä voidaan määrätä mm.
esittelystä, puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, tiedoksiantojen
vastaanottamisesta sekä seurakunnan osa-alueen edustajan läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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7.
Työjärjestykseen sisällytetään vain kirkkovaltuuston hallinnon ja menettelytapojen
kannalta tarpeelliset määräykset. Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännöksiä ei
työjärjestyksessä toisteta. Selkeyden ja käytettävyyden vuoksi malliin on kunkin
pykälän alle listattu asiaa koskevia lainkohtia. Koska yhteiseen kirkkovaltuustoon
sovelletaan pääsääntöisesti kirkkovaltuustoa koskevia säännöksiä ja määräyksiä, ei
yhteiseen kirkkovaltuustoon, yhteiseen kirkkoneuvostoon tai seurakuntayhtymään
viitata mallin pykälissä tai perusteluissa ilman erityistä syytä. Perusteluissa käytetään
nimityksiä vanha kirkkolaki ja vanha kirkkojärjestys viitattaessa vuoden 1993
kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen. 1.1.2020 alkaen voimassaolevasta kirkkolaista ja
kirkkojärjestyksestä
käytetään
nimitystä
kirkkolaki
ja
kirkkojärjestys.
Pykäläviittauksissa
käytetään
seuraavia
lyhenteitä:
KL=kirkkolaki
ja
KJ=kirkkojärjestys.

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Kirkkovaltuuston työjärjestys (liite 3)
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040-739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj.):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuuston työjärjestyksen liitteen 3 mukaisesti.

kirkkovaltuusto

hyväksyy

Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy
kirkkovaltuuston työjärjestyksen liitteen 3 mukaisesti.
10 §
Kirkkoneuvoston ohjesääntö
Kirkolliskokous on keväällä 2018 hyväksynyt uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen,
jotka tulevat voimaan, kun eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen. Uuden
kirkkolain ja kirkkojärjestyksen voimaantullessa nyt voimassa olevat kirkkolaki,
kirkkojärjestys
ja
kirkon
vaalijärjestys
kumoutuvat.
Seurakuntien
ja
seurakuntayhtymien tulee ennen uuden lainsäädännön voimaantuloa päivittää
hallinnolliset mallisääntönsä uuden lainsäädännön mukaisiksi. Kirkkohallitus on
laatinut uuden lainsäädännön mukaiset mallit päivittämisen tueksi.
Uuden kirkkolain 3 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto määrää päätösvallan siirrosta
ohjesäännössä. Kirkkoneuvoston ohjesääntö on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi. Kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen on tehty huomattavan paljon
rakennetta ja pykälänumerointia koskevia muutoksia. Päätösvallan siirtämisestä ja
kirkkoneuvoston tehtävistä säädetään kirkkolain 3 luvussa. Kirkkojärjestyksen 3
luvussa säädetään kirkkoneuvoston jäsenistä, tehtävistä, kokouksen koolle kutsumisesta
ja siellä läsnäolo- ja puheoikeutetuista sekä kirkkoneuvoston alaisista johtokunnista.
Kirkkoneuvostoa koskevat soveltuvin osin myös kirkkolain ja kirkkojärjestyksen 10
lukujen säännökset hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä ja päätöksenteosta.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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8.
Hallintoasiassa noudatettavaan menettelyyn sovelletaan uuden kirkkolain 10 luvun 1
§:n mukaan muun muassa hallintolakia. Päätöksentekoa ja menettelyä ohjaavat myös
hallinnon yleiset periaatteet. Kirkkolain 2 luvun kielisäännöksiä sovelletaan kaikissa
kirkon viranomaisissa.
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Kirkkoneuvoston ohjesääntöön sisällytetään vain tarpeelliset määräykset. Kirkkolain ja
kirkkojärjestyksen säännöksiä ei toisteta. Selkeyden ja käytettävyyden vuoksi malliin
on kunkin pykälän alle listattu asiaa koskevia lainkohtia. Perusteluissa käytetään
nimityksiä vanha kirkkolaki ja vanha kirkkojärjestys viitattaessa nyt voimassaolevaan
kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen. 1.1.2020 alkaen voimassaolevasta kirkkolaista ja
kirkkojärjestyksestä käytetään nimitystä kirkkolaki ja kirkkojärjestys.
Pykäläviittauksissa
KJ=kirkkojärjestys.

käytetään

seuraavia

lyhenteitä:

KL=kirkkolaki

ja

Kirkkoneuvoston ohjesääntö (liite 4)
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040-739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj.):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle
1) että, kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön liitteen 4 mukaisesti
2) että, kirkkovaltuusto alistaa ohjesäännön tuomiokapitulin vahvistettavaksi
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle
3) että, kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön liitteen 4 mukaisesti
4) että, kirkkovaltuusto alistaa ohjesäännön tuomiokapitulin vahvistettavaksi

11 §
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 ensimmäisessä kokouksessa. Jaosto
valitsee varapuheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan.”
KL 23:8
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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9.
”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.”

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Marja-Riitta Väistö-Honkanen on pyytänyt 15.10.2019 eron kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajuudesta ja samalla taloudellisen jaoston puheenjohtajuudesta.
Kirkkoneuvosto on myöntänyt eron 10.12.2019 ja valinnut kokouksessaan
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuodelle 2020 Raimo Oksmannin.
Raimo Oksmannin siirtyessä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi ja taloudellisen
jaoston puheenjohtajaksi kirkkoneuvosto valitsee hänen tilalleen taloudellisen jaoston
varapuheenjohtajan ja jäsenen taloudelliseen jaostoon.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040-739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj.):
Kirkkoneuvosto
1) nimittää taloudellisen jaoston varapuheenjohtajan
2) valitsee taloudellisen jaoston jäsenen vuodelle 2020
Päätös: Raimo Oksmannin esityksestä valinnan järjestystä muutettiin siten, että ensiksi
valittiin taloudellisen jaoston jäsen ja tämän jälkeen jaoston varapuheenjohtaja.
2) Marja-Riitta Väistö-Honkanen esitti taloudellisen jaoston jäseneksi vuodelle 2020
Birgitta Muukkosta. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
1) Marja-Riitta Väistö-Honkanen esitti taloudellisen jaoston varapuheenjohtajaksi
Tellervo Hurskaista. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 §
Esitys taloussihteerin viran lakkauttamisesta
Kiteen seurakunnassa on kirkkovaltuuston perustama taloussihteerin virka.
Taloussihteerin
virka
vapautui
1.1.2020
viranhaltijan
eläköityessä.
Yhteistoimintamenettelyn päätöksen mukaisesti virkaa ei täytetä.
Viran lakkauttamisesta päättää kirkkovaltuusto. Kirkkojärjestys 6 luku 1§
”Seurakunnassa tulee olla kirkkoherran, kanttorin ja diakonin virka. Muita virkoja
seurakunnassa on sen mukaan kuin kirkkovaltuusto päättää.”
Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen, puh. 045-6097339 rauni.ikonen@evl.fi
Päätösehdotus (tp):
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää lakkauttaa Kiteen
seurakunnan taloussihteerin viran.
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Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Kiteen seurakunnan
taloussihteerin viran.

13 §
Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston päätöksiä
Päätösehdotus (tp):
Taloudellisen jaoston päätökset 28.1.2020 merkitään kirkkoneuvoston tietoon
saatetuksi.
Rääkkylän seurakuntakeskuksen myynti:
Rääkkylän seurakuntakeskuksen myynti käynnistetään purkukuntoisena
irtaimistoineen Huutokauppa.com palvelun kautta.
Kesälahden Pappilan irtaimisto:
Kesälahden Pappilan loput irtaimistot myydään Huutokauppa.com palvelun kautta.
Kesälahden Pappilan myynti Huutokauppa.com palvelun kautta
Kesälahden Pappilan myynti käynnistetään Huutokauppa.com palvelun kautta.
Osto- ja myyntiliikkeen vuokrasopimuksen siirto:
Osto- ja myyntiliikkeen vuokrasopimus siirretään ajalle 1.1.-30.6.2020 sen uudelle
omistajalle Veijo Heikkiselle.
Iso-Pappilan ehdollinen ostotarjous:
Iso-Pappilan ehdollinen ostotarjous on rauennut ja myynti jatkuu OpKiinteistökeskuksen kautta.
Kiteen kirkon parkkialueen ilta- ja yöaikaiset meluhäiriöt
Meluhäiriö asiaa selvitetään eri viranomaisten kautta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi taloudellisen jaoston kokouksen 28.1.2020 päätökset
kirkkoneuvoston tietoon saatetuiksi.
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14 §
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.
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
viranhaltijapäätökset saatetaan tietoon kirkkoneuvoston kokouksessa.

rajatut
.

Muut päätökset tuodaan liitetietona kirkkoneuvostolle neljännesvuosittain.
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston puheenjohtajan
viranhaltijapäätökset ajalta 26.11.2019 – 27.1.2020 ja talouspäällikön
viranhaltijapäätökset ajalta 26.11.2019 – 27.1.2020.
Liitteen 5 - 6 mukaiset muut päätökset ajalta 1.10.2019 – 31.12.2019.
Päätös:
Kirkkoherran päätökset 64 - 65/2019 ja 1-6/2020 merkittiin tietoon saatetuiksi ja
talouspäällikön päätökset 67/2019 ja 1/2020 merkittiin tietoon saatetuiksi.
Liitteen 5-6 mukaiset muut päätökset merkittiin tietoon saatetuiksi.

15 §
Muut asiat
Muistokiven sijoituspaikka
Hautaustoimilain 5 luku 14 §:ssä on maininta hautamuistomerkeistä. Hautatoimen
haltija päättää haudalle sijoitettavista hautakivistä ja muista muistomerkeistä.
Muistomerkin tulee olla hautausmaan ylläpitäjän hyväksymä.
Muistolehtojen yhteismuistomerkit tulisi suunnitella siten, että tarvetta nimilaattojen
poistamiseen hautausmaa-alueelta hautaoikeuden päätyttyä ei tule.
Kiteen seurakunnan päähautausmaille aloitetaan muistolehtojen rakentaminen keväällä
2020. Kirkkoneuvoston tulisi ennen suunnittelun aloittamista päättää Kiteen Palomäen
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hautausmaalle ja Kesälahden hautausmaalle tulevien muistokivien sijoituspaikasta.
Rääkkylässä Kankaan hautausmaalla on jo valmiina kivi. Neuvoston tulisi päättää
siirretäänkö tämä kivi muistokiveksi muistolehtoon.
Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen, puh. 045-6097339 rauni.ikonen@evl.fi
Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto päättää, että Palomäen hautausmaan muistokivi sijoitetaan
siunauskappelin luona olevan muistelukiven viereen. Kesälahden hautausmaan
muistokivi sijoitetaan hautausmaalla olevan muistelukiven viereen. Rääkkylässä
muistokivi siirretään myös muistelukiven viereen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Rääkkylän seurakuntamestarin Ilpo Hirvosen työaika
Yhteistyötoimikunnan päätöksen mukaisesti suntion sijaisuudet pyritään hoitamaan
pääasiassa sisäisin järjestelyin. Rääkkylän seurakuntamestari Ilpo Hirvoselle
työtehtävien muutos olisi tarkoittanut Rääkkylän toimipisteessä työtehtäviä 60 %:lla ja
muissa toimipisteissä 40 %:lla. Ilpo Hirvonen on ilmoittanut halukkuutensa hoitaa
työtehtäviä Rääkkylän toimipisteessä. Rääkkylän seurakuntamestarin työaikaa
hoidetaan yt-toimikunnan päätöksen mukaisesti 60 %:n työajalla ja palkkauksella
1.4.2020 alkaen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 §
Ilmoitusasiat - Kiteen ja Tohmajärven seurakuntien tutustumisvierailu luottamushenkilöille ja
työntekijöille 25.3.2020 Kuopion hiippakunnan tuomiokapituliin.
- Röskön leirikeskuksessa ulkoilu- ja toimintapäivä 7.3.2020.

17 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25
Kirkkolain 24 luvun mukainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitettiin
pöytäkirjaan.
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Pöytäkirjan allekirjoitus:
Ilmo Kurkola
puheenjohtaja

Rauni Ikonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kitee

.

.2020

Kitee

.

.2020

_________________________________________________
Matti Kammonen
Birgitta Muukkonen

Ilmoitus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Kiteen
seurakunnan ilmoitustaululla 21.1. – 19.2.2020.
Todistaa Kiteellä

.

. 2020

Ilmo Kurkola
kirkkoherra
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