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Aika

Tiistai 31.3.2020 klo 16.30 – 17.40

Paikka

Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4, 82500 KITEE

Läsnä jäsenet

Kurkola Ilmo
Oksman Raimo
Barck Pekka
Hurskainen Tellervo
Muukkonen Birgitta
Ratilainen Liisa
Venäläinen Raija
Hukka Riitta

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen Marja-Riitta Väistö-Honkasen
tilalle

Lisäksi läsnä

Aronen Juha
Koivuniemi Suvi
Kostamo Merja
Mikkonen Leena-Susanna
Ikonen Rauni

kappalainen, Rääkkylän kappeliseurakunta
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kappalainen, Kesälahden kappeliseurakunta
talouspäällikkö, sihteeri

Poissa

Hakulinen Hannu-Heikki jäsen
Kammonen Matti
jäsen
Rönkkönen Seppo
jäsen
Väistö-Honkanen Marja-Riitta, jäsen

1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KL 7: 4, 1
”Seurakunnan toimielin on päätös valtainen 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 §
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” Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava viimeistään neljä päivää ennen
kokousta.”
Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla 25.3.2020 (liite 1). Esityslista liitteineen on
lähetetty postissa 25.3.2020.
Päätösehdotus (pj.):
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen/ valitusosoituksineen on
yleisesti nähtävillä Kiteen kirkkoherranvirastossa ajalla 8.4. – 22.4.2020.

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
Raimo Oksman ja Liisa Ratilainen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4§
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösehdotus (pj.):
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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5§
Kiteen seurakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019
”Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.” KJ 15 luku 5 § 1 mom.
”Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä
olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu tai toimintakertomus.” KJ 15:5.2
”Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta
ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset liitetiedot on ilmoitettava
liitetiedoissa.” KJ 15:5.3
”Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen
kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on
annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se
saatetaan kirkkovaltuuston tai
yhteisen
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun
loppuun mennessä” KJ 15:5.4
Kiteen seurakunnan vuoden 2019 toimintatuotot ovat 514.542,56 euroa ja toimintakulut
2.413.592,95 euroa. Toimintatuotot ovat 56.888,47 euroa suuremmat kuin vuonna
2018. Toimintakulut ovat 5.064,43 euroa pienemmät kuin toimintamenot vuonna 2018.
Kirkollisverotuloja kertyi 2.008.461,44 euroa. Kertymä on 601,90 euroa vähemmän
kuin vuonna 2018. Valtionrahoitus on 242.376 euroa, 10.128,84 euroa vähemmän kuin
vuoden 2018 valtionrahoitus.
Vuosikate on 149.045,20 euroa positiivinen ja poistojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi
muodostuu 65.755,17 euroa.
Kiteen seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 (Liite 2).
Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen p. 045- 609 7339
rauni.ikonen@evl.fi
Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,
1) että se hyväksyy Kiteen seurakunnan tilikauden 2019 tuloksen 59.465,65 euroa ja
poistoeron muutoksen 6.289,52 euroa jälkeen muodostuvan ylijäämän 65.755,17 euroa
siirrettäväksi Edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
2) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Päätös:
Tellervo Hurskainen esitti, että toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 tekstiin lisätään
sivulle 18 kohtaan Toimintakertomus 2019 Iltapäiväkerhotyö: ”Iltapäiväkerho
lakkautettiin lasten vähyyden vuoksi”. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle
1) että se hyväksyy Kiteen seurakunnan tilikauden 2019 tuloksen 59.465,65 euroa ja
poistoeron muutoksen 6.289,52 euroa jälkeen muodostuvan ylijäämän 65.755,17 euroa
siirrettäväksi Edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
2) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi.

6§
Diakonian viransijaisuusjärjestelyt
Diakoni Sanna Stainer anoo äitiys- ja vanhempainvapaata ajalle 6.6.2020 – 17.4.2021.
Tämän jälkeen hän pitää vuosilomaa (29 + 19 pv) ajalla 18.4. 2021 – 27.6.2021 (Liite
3).
Kiteen seurakunnassa on neljä diakonian virkaa, joista Kiteen toimipisteessä on kaksi
(100 %), Rääkkylässä (80 %) työajalla ja Kesälahdella (60 %) työajalla. Sanna Stainerin
viranhoitopaikka on Kitee.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040 739 1923 ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto päättää,
1) diakonian viransijaisuus laitetaan avoimeen hakuun ajalle 1.6.2020 – 30.6.2021
liitteen 4 mukaisella hakemuksella.
2) haku julkaistaan Kiteen seurakunnan ja Kirkkohallituksen internet –sivuilla ja TEkeskuksen sivuilla
3) nimetä ja valtuuttaa haastatteluryhmän joka tekee ehdotuksen valinnasta
kirkkoneuvostolle. Haastatteluryhmään ehdotetaan kirkkoherra Ilmo Kurkola,
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Merja Kostamo ja diakoni Katriina Tenhonen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että
1) diakonian viransijaisuus laitetaan avoimeen hakuun ajalle 1.6.2020 – 30.6.2021
liitteen 4 mukaisella hakemuksella.
2) haku julkaistaan Kiteen seurakunnan ja Kirkkohallituksen internet –sivuilla ja TEkeskuksen sivuilla
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3) nimetä ja valtuuttaa haastatteluryhmän joka tekee ehdotuksen valinnasta
kirkkoneuvostolle. Haastatteluryhmään ehdotetaan kirkkoherra Ilmo Kurkola,
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Merja Kostamo ja diakoni Katriina Tenhonen.
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7 § Virkamääräyspyyntö vs. kappalaiselle
Kiteen seurakunnan kirkkoherra Ilmo Kurkolan jäädessä vuosilomalle 1.7.2020 alkaen
Rääkkylän seurakunnan kappalainen Juha Aronen siirtyy vt. kirkkoherraksi. Rääkkylän
kappeliseurakunnan papin virka jää avoimeksi.
Viranhoitomääräyksen seurakunnan ja seurakuntayhtymän papin ja lehtorin virkaan
antaa tuomiokapituli KL 6:18,3
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040 739 1923 ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto esittää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että pastori Kirsi
Heikkinen määrätään Kiteen seurakunnan 1. kappalaisen viransijaiseksi 50 % työajalla
1.7.2020 alkaen siihen asti kunnes kirkkoherran virka on vakinaisesti täytetty.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esittää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että pastori
Kirsi Heikkinen määrätään Kiteen seurakunnan 1. kappalaisen viransijaiseksi 50 %
työajalla 1.7.2020 alkaen siihen asti kunnes kirkkoherran virka on vakinaisesti täytetty.

8 § Kesälahden pappilan myynti
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 27.11.2018 tehnyt päätöksen Kesälahden vanhan
pappilan myynnistä. Myynnin kohteena ovat määräala (n. 5000 m2) ja siinä sijaitsevat
rakennukset. Myynnin välittäjänä on toiminut Finland Consult Oy. Taloudellinen jaosto
hyväksyi kokouksessaan 28.1.2020, että tilapäisesti myyntiä kokeillaan
Huutokauppa.com sivuston kautta.
Huutokauppa.com sivuston myynti-ilmoitus julkaistiin 5.2.2020 ja tarjousten jättöaika
päättyi sunnuntaina 8.3.2020. Tarjouskilpailussa määräaikaan mennessä korkeimman
tarjouksen jätti Pekka Asikainen, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 86.000 euroa.
Lisäksi Kesälahden vanhasta pappilasta on annettu Finland Consult Oy:n sähköpostiin
tarjous 8.3.2020. Tämän tarjouksen hinta on 89.000 euroa.
Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä tarjous.
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Taloudellinen jaosto on käsitellyt tarjoukset kokouksessaan 24.3.2020 ja esittää
yksimielisesti, että Kesälahden vanhasta pappilasta hyväksytään Pekka Asikaisen
Huutokauppa.comiin tekemä tarjous 86.000 euroa.
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Laillistetun kiinteistövälittäjän arvio on nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa.
Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen, puh. 045-6097339 rauni.ikonen@evl.fi
Päätösehdotus (tp): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kesälahden
pappilan määräala (noin 5000 m2) ja siinä sijaitsevat rakennukset myydään Pekka
Asikaiselle 86.000 euron kauppahinnalla.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Kesälahden pappilan
määräala (noin 5000 m2) ja siinä sijaitsevat rakennukset myydään Pekka Asikaiselle
86.000 euron kauppahinnalla.

9§
Lausunto Itä-Suomen Hallinto-oikeudelle
Mari Kotilainen on tehnyt valituksen Itä-Suomen Hallinto-oikeuteen koskien
kirkkoneuvoston päätöstä 27.11.2018 § 144 virkasuhteen päättämisestä.
Itä-Suomen Hallinto-oikeus pyytää lisälausuntoa virkasuhteen irtisanomista koskevassa
kirkollisvalitusasiassa (liite 5, salainen Julkl 24 § mom 29). Lausunto tulee antaa
7.4.2020 mennessä.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040 739 1923 ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj): Kirkkoneuvosto käsittelee lausuntopyynnön ja antaa lausunnon
valitukseen.
Lausunto liitteenä (salainen Julkl 24 § mom 29).
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 §
Aloite rakennusten kuntokartoituksesta
Tellervo Hurskainen jätti kirkkovaltuustolle 11.12.2018 aloitteen Kiteen seurakunnan
rakennusten kuntokartoitusten laatimisesta.
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Aloite palautettiin kirkkoneuvoston valmisteluun 29.1.2019. Tällöin asetettiin
työryhmä toteuttamaan kuntokartoituksen laadintaa. Työryhmään kuuluvat
taloudellisen jaoston lisäksi seurakuntamestari Seppo Rautiainen. Työryhmä on
kokoontunut yhden kerran 4.2.2019. Kuntokartoitukselle asetettiin tavoite, että se on
valmis 31.5.2019. Aloitteen mukainen kuntokartoitustyö on edelleen kesken.
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KJ 7 luvun 9 §:n mukaan seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan
toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.
Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen p. 045-6097339
rauni.ikonen@evl.fi
Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto esittää, että työryhmä jatkaa kartoitustyötä ensi syksynä jolloin on
käytettävissä Rääkkylän kirkon korjaussuunnitelma. Kirkkoneuvosto tiedottaa
kirkkovaltuustolle, että aloitteen käsittely on kesken.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 §
Lähetystyön työryhmän muistio
Päätösehdotus (pj):
Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi lähetystyön työryhmän muistio
kokouksesta 21.1.2020 (liite 6).
Päätös:
Merkittiin lähetystyön työryhmän muistio tietoon saatetuksi.

12 §
Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston päätöksiä
Päätösehdotus (tp):
Taloudellisen jaoston päätökset 24.3.2020 merkitään kirkkoneuvoston tietoon
saatetuksi.
Kirkkopihojen viheralueiden hoito- ja kunnossapitotehtävät
Taloudellinen jaosto on kokouksessaan 15.10.2019 päättänyt jatkaa kirkkopihojen
viheralueiden hoitoa ulkoistetusti Kiteen, Kesälahden ja Rääkkylän alueella vuosille
2020 - 2022. Kansallinen hankintailmoituksen tarjouspyyntö nro 287889 on julkaistu
Pohjois-Karjalan hankintatoimessa 2.3.2020. Tarjousten jättöaika on 20.3.2020.
Tarjoukset käsitellään taloudellisen jaoston kokouksessa 24.3.2020. Taloudellinen
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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jaosto päätti esittää Kiteen kirkkopihojen viheralueiden hoito- ja kunnossapitotyöt
Urakointi K. Koljonen Oy:lle 2.250 euroa/alv 0%/kk, Kesälahden ja Rääkkylän
kirkkopihojen viheralueiden hoito- ja kunnossapitotyöt Kiteen Koiratarha ja Kotihuolto
Oy:lle (Kesälahti 1.250 euroa/alv 0 %/kk, Rääkkylä 920 euroa/alv 0 %/kk).
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Kesälahden kirkon piipun pellitys, Villalan kellotapulin kattoremontti
Pyydetään lisätarjouksia.
Kiteen kappelin räystäskourun asennus
Karjalan Pelti Oy:n tarjous 1.470 euroa sis. alv 24 % hyväksytään.
Rääkkylän kirkon keilaus
Kirkon ulkopintojen laserkeilaus toteutetaan entisen suunnitelman mukaan.
Kiteen kirkon urkuparven esteetön pääsy
Taloudellinen jaosto ei tällä hetkellä ota kantaa asiaan.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi taloudellisen jaoston kokouksen 24.3.2020 päätökset
kirkkoneuvoston tietoon saatetuiksi.

13 §
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 28.1.2020 – 30.3.2020 ja talouspäällikön
viranhaltijapäätökset ajalta 28.1.2020 – 30.3.2020.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Päätös:
Kirkkoherran päätökset 7 – 13 §

14 §
Muut asiat

2/2020
2/2020
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/2020 merkittiin tietoon saatetuiksi.

a ) Työtehtävien järjestely koronavirusepidemian aikana
Työtehtäviä on järjestelty siten, että arkistojen siirto/siivoustyöhön on siirtynyt muista
työtehtävistä vapautuvia henkilöitä. Lisäksi vanhoja lomia ja kertyneitä ylityövapaita
pidetään pois.
b) Avustushakemus Rääkkylän kappeliseurakunnalle kehitysvammaisten kesäretkeen
2020
Mikäli retki toteutetaan, asia käsitellään sitten.
c) Anomus Rääkkylän kirkon käytöstä
Kihaus Folk –kansanmusiikkifestivaali Rääkkylässä 3-5.7.2020 anoo Rääkkylän
kirkkoa käyttöön ilman vuokrakuluja. Mikäli tapahtuma toteutuu, kirkkoneuvosto
suhtautuu myönteisesti anomukseen.
d) Heikki Uuksulaisen irtisanoutuminen
Seurakuntamestari Heikki Uuksulainen irtisanoutuu 27.3.2020 jättämällä
irtisanomisilmoituksella Kiteen seurakunnan seurakuntamestarin virasta. Heikki
Uuksulainen on ollut opintovapaalla 1.10.2018 alkaen.
Kirkkolain 6 luvun 55 §:n mukaan viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa
irtisanomisaika on vähintään
1) 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä enintään viisi vuotta
Päätös:
Kirkkoneuvosto myöntää Heikki Uuksulaiselle eron seurakuntamestarin virasta
10.4.2020 alkaen.

15§
Ilmoitusasiat
Tiekirkkojen ensi kesän aukiolosta tulee tiedote pääsiäisen aikoihin.

16 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40.
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Kirkkolain 24 luvun mukainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitettiin
pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan allekirjoitus:
Ilmo Kurkola
puheenjohtaja

Rauni Ikonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kitee

.

.2020

Kitee

.

.2020

_________________________________________________
Raimo Oksman
Liisa Ratilainen

Ilmoitus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Kiteen
seurakunnan ilmoitustaululla 25.3. – 22.4.2020
Todistaa Kiteellä

.

. 2020

Ilmo Kurkola
kirkkoherra
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