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Läsnä jäsenet
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puheenjohtaja
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varapuheenjohtaja
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jäsen
Hakulinen Hannu-Heikki jäsen
Hurskainen Tellervo
jäsen
Kammonen Matti
jäsen
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Lisäksi läsnä
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Poissa

Venäläinen Raija
Koivuniemi Suvi
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kappalainen, Rääkkylän kappeliseurakunta,
poissa 7 § ja 8 § käsittelyn ajan
Kostamo Merja
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Mikkonen Leena-Susanna kappalainen, Kesälahden kappeliseurakunta
Ikonen Rauni
talouspäällikkö, sihteeri
jäsen
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

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 §
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” Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava viimeistään neljä päivää ennen
kokousta.”
Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla 28.4.2020 (liite 1). Esityslista liitteineen on
lähetetty postissa 28.4.2020.
Päätösehdotus (pj.):

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen/ valitusosoituksineen on
yleisesti nähtävillä Kiteen kirkkoherranvirastossa ajalla 19.5. – 2.6.2020.

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
Seppo Rönkkönen ja Raija Venäläinen.
Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Rönkkösen ja MarjaRiitta Väistö-Honkasen.

4§
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösehdotus (pj.):
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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5§
Esitys vuoden 2021 tuloveroprosentin vahvistamisesta
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin.
Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiin.
Seurakunnan tuloveroprosentti on ollut 1,8 prosenttia vuodesta 2018 alkaen.
Tuloveroprosenttia määrittäessä perusteeksi otetaan varainhoitovuoden kirkollisverona
koottavaksi aioittu määrä. Kirkollisverokertymään vaikuttavat kirkollisveroprosentin,
seurakunnan jäsenmäärän ja jäsenten ansiotulojen määrän lisäksi yleisen taloudellisen
tilanteen kehittyminen.
Kiteen seurakunnan vuoden 2020 tammi- huhtikuun kirkollisverotulokertymä on -4,6
prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmät. Verotulokertymät eivät ole
vuosien 2019 ja 2020 välillä vertailukelpoiset verokorttiuudistuksen ja tulorekisterin
käyttöönoton ongelmien vuoksi. Tuleviin arvioihin vaikuttaa koronaepidemian
aiheuttama talouden supistuminen. Se mitä taloutta tasapainottavia toimia tarvitsemme
jatkossa, tarkentuu vasta syksyn 2020 aikana.
Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen, puh. 045-6097339 rauni.ikonen@evl.fi
Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Kiteen seurakunnan 1,8
tuloveroprosentin vuodelle 2021.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Kiteen seurakunnan
1,8 tuloveroprosentin vuodelle 2021.

6§
Vuosilomajärjestyksen vahvistaminen
Seurakunnan virkasäännön 34 §:n mukaan työnantaja määrää vuosilomien ajankohdat
lomajärjestyksen vahvistamisella. Virkasäännön 33 §:n mukaan vuosiloman myöntää ja
sen ajankohdasta päättää kirkkoneuvosto, jollei asia ohje- tai johtosäännön mukaan
kuulu muulle viranomaiselle.
Kirkkojärjestys 6 luku 8 §:
”Jollei ohje- tai johtosäännöllä toisin määrätä, myöntää:
1) kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto virkavapauden ja vuosiloman
seurakunnan muun kuin papin viran haltijalle;”
Täysimääräinen vuosiloma on 38, 29 tai 23 työpäivää palvelussuhteen kestosta ja
vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavan palvelusajan kertymästä riippuen.
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Vuosilomasta tulee antaa lomakaudella vähintään 65 %, jollei työntekijän kanssa sovita,
että lomaa annetaan lomakaudella tätä vähemmän.
KirVESTES 2018-2020, 97§ 1-3 mom.
Vuosilomasta on pidettävä vuosilomana vähintään 15 vuosilomapäivää. Sen ylittävästä
vuosilomapäivien määrästä viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus säästää enintään 10
vuosilomapäivää pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen säästövapaana.
Tämän lisäksi viranhaltija / työntekijä voi säästää enintään 5 vuosilomapäivää, mikäli
asiasta
sovitaan
viranhaltijan/työntekijän
ja
työnantajan
kesken.
Viranhaltijan/työntekijän tulee ilmoittaa työnantajalle keväällä vuosilomajärjestyksen
vahvistamisen yhteydessä, kuinka monta lomapäivää hän tahtoo säästää. Jollei toisin
sovita, säästetyt vuosilomapäivät on annettava säästövapaana yhdellä kertaa
viranhaltijan/työntekijän ja työnantajan sopimana aikana. Säästövapaa on pidettävä
viimeistään viidentenä kalenterivuotena sen kalenterivuoden päättymisestä, jona
säästövapaan kerääminen alkoi.
Vuosilomajärjestys on laadittu viranhaltijoiden esitysten mukaisena (liite 2).
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola, p. 040 7391 923, ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto vahvistaa vuosilomajärjestyksen vuodelle 2020 ja merkitsee papiston
vuosilomat tietoon saatetuksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7§
Kappalaisen Juha Arosen virkavapaus-anomus, kirkkoneuvoston lausunto
Rääkkylän kappeliseurakunnan 1 kappalainen Juha Aronen anoo virkavapautta
toimiakseen kirkkoherran viransijaisena 1.7.2020 alkaen toistaiseksi siihen saakka kun
kirkkoherran virka on vakinaisesti täytetty.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 8 ja 9 § mukaan tuomiokapituli myöntää yli kahden
kuukauden virkavapaan papin viran haltijalle. Mikäli ei ole kyse sairauslomasta tai
perhevapaasta, hakemukseen on liitettävä kirkkoneuvoston lausunto.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola, p. 040 7391 923, ilmo.kurkola@evl.fi
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Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto puoltaa Juha Arosen virkavapausanomusta 1.7.2020 alkaen toistaiseksi
siihen saakka kun kirkkoherran virka on vakinaisesti täytetty.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8§
Juha Arosen viranhoitomääräys, kirkkoneuvoston lausunto
Kiteen seurakunnan kirkkoherra Ilmo Kurkola on irtisanoutunut virastaan 1.10.2020.
Hän jää vuosilomalle 15.7.2020 alkaen. Kirkkoneuvosto pyytää viranhoitomääräystä
Juha Aroselle kirkkoherran viransijaisuuteen.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040 739 1923 ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto pyytää Juha Aroselle viranhoitomääräystä kirkkoherran
viransijaisuuteen 1.7.2020 alkaen toistaiseksi siihen saakka kunnes kirkkoherran virka
on täytetty vakinaisesti.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9§
Diakonian viransijaisuuden täyttäminen
Diakoni Sanna Stainerille on myönnetty äitiys- ja vanhempainvapaata ajalle 6.6.2020 –
17.4.2021 ja vuosilomaa ajalla 18.4. 2021 – 27.6.2021. Diakonian viransijaisuus on
ollut haettavana 17.4.2020 mennessä. Viransijaisuutta haetaan ajalle 1.6.2020 –
30.6.2021.
Työtehtäviin kuuluu yleinen diakoniatyö, joka sisältää muun muassa taloudellinen
auttaminen, kotikäynnit ja ryhmä-, retki sekä leiritoiminnan. Diakoniatyössä korostuu
mielenterveyskuntoutujien ja ikäihmisten parissa tehtävä työ sekä vapaaehtoistyö.
Arvostamme yhteistyötaitoja ja kykyä toimia luontevasti monenlaisten ihmisten
parissa.
Viranhoitopaikkana on Kitee, mutta työtehtäviä on myös kappeliseurakunnissa
Kesälahdella ja Rääkkylässä. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.
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Kelpoisuusvaatimuksena on Kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 124 mukainen
pätevyys diakonian virkaan. Viran peruspalkka on vaativuusryhmän 502 mukainen ja
viransijaisuuteen sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaan. Virkaan valittavan tulee
olla Suomen evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Valitun on esitettävä
hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.
Määräaikaan mennessä viransijaisuutta haki yksi hakija, Kaisa Karhu-Härkönen. Hänet
kutsuttiin haastateltavaksi 5.5.2020. Haastatteluryhmään kuuluivat kirkkoherra Ilmo
Kurkola, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Merja Kostamo ja diakoni Katriina Tenhonen.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040 739 1923 ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto päättää esittää diakonian viransijaisen ajalle 1.6.2020 – 30.6.2021.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita sosionomi (AMK) diakoni Kaisa KarhuHärkösen diakonian viransijaiseksi ajalle 1.6.2020 – 30.6.2021.
10 §
Lastenohjaajien lomautukset
Lastenohjaajien työt päivä- ja perhekerhoissa on sidoksissa koulujen työrytmiin.
Koulujen loma-aikoina päivä- ja perhekerhoja ei ole pidetty. Poikkeuksena kesäkuun
alku jolloin järjestetään Kiteellä lapsiperheiden kesäkerho. Yt-neuvottelujen päätöksen
mukaisesti lastenohjaajat lomautetaan kesäkaudelle. Lomautuksen syy on työn
tilapäinen väheneminen.
Tänä keväänä kerhotoiminta on loppunut koronaepidemian vuoksi maaliskuun alussa.
Lapsiperheiden kesäkerho ei toteudu. Lapsivaikutuksen arviointi (KJ 23 3 §).
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola, p. 040 7391 923
ilmo.kurkola@evl.fi
Asia on käsitelty yhteistyötoimikunnan kokouksessa 5.5.2020.
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto päättää, että lastenohjaajat lomautetaan kerhotyön keskeytyksen ajaksi.
Lomautusta ei toteuteta keskeytyksen ajaksi, jos työntekijälle myönnetään vuosilomaa
kyseiselle ajalle. Lastenohjaajille tarjotaan lomautuksen ajaksi kausityötä
hautausmaalla. Päätöksen lapsi vaikutus on arvioitu, päätöksellä ei ole lapsivaikutusta.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kesäkaudella 2020 kerhotyön
keskeytyksen aika on lastenohjaajien osalta täydennetty lomajärjestelyin ja kausityöllä.
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11 §
Kiteen seurakunnan sijoituspolitiikka
Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta, talousarviosta, varojen ja omaisuuden
hoitamisesta, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä
tilintarkastuksesta säädetään tarkemmin kirkkojärjestyksessä. Taloudenhoidon
järjestämisestä määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston
hyväksymässä taloussäännössä (KL 15 luku 4 §).
Kirkkoneuvosto antaa ohjeet seurakunnan sijoitustoiminnasta. Kirkkoneuvosto voi
siirtää ohjesäännöllä tai erillisellä päätöksellä sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaa
talouspäällikölle. Kiteen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 § 3 kohden
mukaan taloudellisen jaoston tehtävänä on päättää hankinnoista ja palveluiden ostoista
sekä varojen sijoittamisesta, milloin asia ei kuulu talouspäällikön tehtäviin. Kiteen
seurakunnan taloussäännön 13 §:n mukaan seurakunnan sijoitustoiminnassa sovelletaan
Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjetta.
Talouspäällikkö on valmistellut kirkkoneuvostolle ohjeen Kiteen seurakunnan
sijoituspolitiikasta (liite 3).
Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen p. 045- 609 7339
Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto hyväksyy ohjeen Kiteen seurakunnan sijoituspolitiikka.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 §
Muistolehdon kivet
Kirkkoneuvoston on päättänyt, että Kiteen seurakunnan päähautausmaille aloitetaan
muistolehtojen rakentaminen keväällä 2020.
Hautaustoimilain 5 luku 14 §:ssä on maininta hautamuistomerkeistä. Hautatoimen
haltija päättää haudalle sijoitettavista hautakivistä ja muista muistomerkeistä.
Muistomerkin tulee olla hautausmaan ylläpitäjän hyväksymä.
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Muistolehdon kivistä on pyydetty tarjouspyynnöt seuraavilta toimijoita; Kaavin Kivi,
Kiviliike Sairanen, Loimaan kivi, Karjalan Muistokivi, Savonlinnan kiviveistämö,
Hautakivet Toivanen Vesa Tmi, Joen Kivituote, Sulokivi, Kivilähde ja Suomen
Kivivalmiste.
Tarjouksen jättöaika oli 15.4.2020. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät; Kaavin
kivi/Kivilähde, Joen Kivituote, Sulokivi, Suomen Kivivalmiste (liite 4, tarjousten
yhteenveto).
Tarjoukset sisältävät muistokivet Kiteelle ja Kesälahdelle sekä laatat Kiteelle,
Kesälahdelle ja Rääkkylään. Rääkkylässä on olemassa oleva luonnonkivi, mutta tähän
laattojen kiinnitys voi olla ongelmallinen. Kiviliikkeet suosittavat myös Rääkkylään
erillisistä muistokiveä ja nykyinen luonnonkivi jäisi vierelle muistelukiveksi.
Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen, puh. 045-6097339 rauni.ikonen@evl.fi
Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto päättää, että kivet hankitaan Joen Kivituotteelta. Kiteelle hankitaan
pääkivi, aluskivi ja 2 kpl sivukiviä. Kesälahdelle ja Rääkkylään pääkivi ja aluskivi.
Kiven väri musta, laatta musta pohja ja kromattu teksti. Kivien hankintahinnat yhteensä
8.250 euroa sis.alv 24 %.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 §
Hautausmaakatselmus
Kirkkoneuvosto huolehtii hautaustoimen ohjesäännön 13 §:n mukaisesti siitä, että
hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain.
Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan
viranhaltijan tekemät esitykset sekä havainnot antavat aihetta.
Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen p. 045- 609 7339
Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto päättää, että hautausmaakatselmuksen suorittaa kirkkoneuvoston
valitsema työryhmä, johon kuuluu taloudellisen jaoston lisäksi puistotyön esimies ja
talouspäällikkö. Hautausmaakatselmustyöryhmä laatii katselmuksestaan pöytäkirjan.
Hautausmaakatselmuksen ajankohdaksi esitetään 2. – 3.9.2020.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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14 §
Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
KL 10:6: Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta. ”Jos kirkkoneuvosto katsoo,
että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee
valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston
tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa
asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola p. 040 739 1923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset 11.2.2020 ovat
syntyneet oikeassa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai ole
muutoinkaan lainvastaisia.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 §
Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston päätöksiä
Päätösehdotus (tp):
Taloudellisen jaoston päätökset 5.5.2020 merkitään kirkkoneuvoston tietoon
saatetuksi.
Janne Hurskaisen ostotarjous
Taloudellinen jaosto hylkäsi Janne Hurskaisen ostotarjouksen.
Kiteen seurakunnan sijoitukset
Taloudellinen jaosto päätti, että
1. varainhoitoyhtiöiden kilpailutus käynnistetään
2. sijoitettavien varojen määrä (srk,hhr) yhteensä 500.000-600.000 euroa
3. tuottotavoite on min. 4-5 %
Metsäliitto Osuuskunnan osuussijoitukset
Perusmaksuosuuden sijoitusta täydennetään17.000 euroa ja A-lisäosuuksiin sijoitetaan
Metsä Group Oy:n puukaupan tulot.
Lausuntopyyntö Pohjois-Karjalan alueelliselle vastuumuseolle Rääkkylän
seurakuntakeskuksen purkamisesta
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Talouspäällikkö on valmistellut seurakunnan lausuntopyynnön Pohjois-Karjalan
alueelliselle vastuumuseolle.

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Kiteen kirkkomäen ja pappilan alueen puiden kaadot
Kiteen kirkkomäen ja Iso-pappilan kiinteistöjen ympäristössä on suoritettu vanhojen
lahonneiden puiden poistoa, puustoryhmien harvennusta ja peltojen välisten
puukaistojen siistimistä.
Kesälahden kirkon piipun pellitys
Karjalan Pelti Oy:lle hintaan 2.960 euroa sis.alv.
Villalan kellotapulin kattoremontti
Karjalan Pelti Oy:lle hintaan 6.700 euroa sis.alv.
Kesälahden pappilan uudelle omistajalle venepaikkaoikeus lammin rantaan
Venepaikkaoikeuden myöntämistä puolletaan.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi taloudellisen
kirkkoneuvoston tietoon saatetuiksi.

jaoston

kokouksen

5.5.2020

päätökset

16 §
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 (1.1.31.3.2020, (liitteet 5-6).
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston puheenjohtajan
viranhaltijapäätökset ajalta 1.4.2020 – 4.5.2020 ja talouspäällikön
viranhaltijapäätökset ajalta 1.4.2020 – 4.5.2020.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

/

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

3/2020
3/2020

11.
Päätös:
Kirkkoherran päätökset 7-13/2020 ja talouspäällikön päätökset 2-23/2020 merkittiin
tietoon saatetuiksi. Liitteiden 5-6 mukaiset päätökset merkittiin tietoon saatetuiksi.

17 §
Muut asiat

Talousennuste 2020 ja talousarvio 2021
Vuoden 2019 elokuussa on käsitelty vuosien 2020 – 2022 talousarvio ja
toiminnansuunnitelma ja laadittu talousarvioraami vuodelle 2020. Tällöin suunnitelman
pohjana on ollut säästösuunnitelma suunnitelmavuosille ja näin saavutettava
vuosittainen nollatulostavoite.
Talousennuste vuodelle 2020 on muuttunut koronaepidemian johdosta. Ennen
koronakriisin puhkeamista maaliskuussa tehdyn kirkollisverotuloennusteen mukaan
vuoden 2020 olisivat pysyneet noin vuoden 2019 tasolla. Valtiovarainministeriön
talouskatsauksen mukaan (ennuste 16.4) Suomen talous taantuu tänä vuonna 5,5 %
mikäli poikkeusolot kestäisivät kolme kuukautta. Mikäli poikkeusolot kestävät
pidempään esim. kuusi kuukautta, talous taantuisi 12 %.
Taloussuunnittelua ei voi toteuttaa alkuvuoden 2020 tuloksen mukaisesti, koska
verotulojen alenema realisoituu vasta touko-elokuussa. Kirkkohallitus on antanut
seurakuntatalouksille ohjeen, että vuoden 2021 talousarvioraamia aletaan valmistella
vasta syksyllä.
Kirkkoherran valinta
Keskustellaan kirkkoherran valintaan liittyvistä asioista.

18 §
Ilmoitusasiat
Tiekirkkokausi perutaan koronaepidemian takia kesä-elokuulle 2020. Kirkon oppaiden
rekrytoinnit on peruttu.
Valtuuston seuraava suunniteltu kokousaika on 9.6.2020.

19 §
Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

/

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

3/2020
3/2020
12.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.53.

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

_________________________________________________
Seppo Rönkkönen
Marja-Riitta Väistö-Honkanen

Ilmoitus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Kiteen
seurakunnan ilmoitustaululla 28.4. – 26.5.2020
Todistaa Kiteellä

.

. 2020

Ilmo Kurkola
kirkkoherra

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

/

