ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Aika

Tiistai 28.7.2020 klo 16.30 – 17.55

Paikka

Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4, Kitee

Läsnä jäsenet

Juha Aronen
puheenjohtaja
Barck Pekka
jäsen
Hurskainen Tellervo
jäsen
Kammonen Matti
jäsen
Muukkonen Birgitta
jäsen
Rönkkönen Seppo
jäsen
Venäläinen Raija
jäsen
Väistö-Honkanen Marja-Riitta, jäsen
Saari Susanna
varajäsen Liisa Ratilaisen tilalle

Lisäksi läsnä

Kostamo Merja
Perälä Matti

Poissa

4/2020
4/2020
1 (6)

Ikonen Rauni

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
vs. kappalainen, Rääkkylän
kappeliseurakunta
talouspäällikkö, sihteeri

Oksman Raimo
Hakulinen Hannu-Heikki
Ratilainen Liisa
Koivuniemi Suvi
Mikkonen Leena-Susanna

varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
kappalainen, Kesälahden kappeliseurakunta

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 postissa 21.7.2020 (liite 1). Esityslista liitteineen on lähetetty
postissa 21.7.2020.
Päätösehdotus (pj.): Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen/ valitusosoituksineen on
yleisesti nähtävillä Kiteen kirkkoherranvirastossa ajalla 5.8. – 19.8.2020.

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 Pekka Barck.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Barck ja Tellervo Hurskainen.

4§
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösehdotus (pj.):
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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5§
Hallinto-oikeuden päätös nuoriso-ohjaajan virkasuhteen päättämisestä
Kiteen seurakunnan kirkkoneuvosto on 27.11.2018 § 144 päättänyt kirkkolain 6 luvun
50 §:n 2 momentin 1 kohdan perusteella irtisanoa nuorisotyönohjaaja Mari Kotilaisen
virkasuhteen. Kotilainen teki irtisanomisesta oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle.
Kirkkoneuvosto hylkäsi oikaisuvaatimuksen 29.1.2019 § 23 todeten, että
oikaisuvaatimus on toimitettu myöhässä. Itä-Suomen hallinto-oikeus palautti
oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvoston käsittelyyn sillä perusteella, ettei päätöstä
27.11.2018 oltu lainmukaisesti toimitettu Kotilaiselle tiedoksi, joten oikaisuvaatimus
oli siten esitetty ajoissa. Kirkkoneuvosto hylkäsi oikaisuvaatimuksen päätöksellään
23.4.2019 § 7.
Kotilaisen vaati hallinto-oikeudessa, että kirkkoneuvoston päätökset 27.11.2018 § 144
ja 23.4.2019 § 7 on kumottava. Itä-Suomen Hallinto-oikeus on pyytänyt Kiteen
seurakunnalta lisälausuntoja asiasta 08/2019 ja 04/2020.
Hallinto-oikeus on 2.7.2020 antanut asiasta päätöksen seuraavasti:
Hallinto-oikeus kumoaa kirkkoneuvoston päätökset 27.11. 2018 § 144 ja 23.4.2019 § 7
liitteen 2 mukaisesti (Liite on salainen julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdan
perusteella).
Lisätiedot: vs. kirkkoherra Juha Aronen p. 050 4670 370 juha.aronen@evl.fi
Päätösehdotus
päätöksen.

(pj):

Kirkkoneuvosto

käsittelee

Itä-Suomen

hallinto-oikeuden

Päätös: Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös merkitään tietoon saatetuksi.

6§
Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston päätöksiä
Päätösehdotus (tp):
Taloudellisen jaoston päätökset 23.6.2020 merkitään kirkkoneuvoston tietoon
saatetuksi.
Iso-Pappilan myynti
Välittäjäsopimus Kiteen Seudun Op-Kiinteistökeskuksen kanssa päättyy 31.7.2020.
Taloudellinen jaosto päätti, että sopimukselle neuvotellaan kolmen kuukauden
jatkosopimus.
Rääkkylän kirkon saneerauksen kustannusarvion teettäminen
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Arkkitehti Ilkka Kärnän alustavan hankeselvityksen pohjalta on pyydetty kaksi
korjausten kustannusarvion tarjousta; Insinööritoimisto M-Plan Oy ja Insinööritoimisto
2K Oy. Taloudellinen jaosto päätti, että asia jätetään jatkoselvitystä varten
myöhäisempään ajankohtaa.

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Myyntitarjoukset kiinteistöt 260-407-35-14 ja 260-407-35-13
Vesa Punkka on tehnyt myyntitarjoukset oheisista noin 1 ha suuruisista kiinteistöistä
Kesälahdelta. Taloudellinen jaosto päätti hylätä myyntitarjoukset.
Ostotarjous Meijerinrannan maa-alueet (260-408-29-66)
Kiteen kaupunki on tehnyt ostotarjouksen Meijerinrannan alueella olevista seurakunnan
omistamista
maa-alueista.
Maa-alueet
sijaitsevat
alueelle
kaavoitetun
pientalotonttialueen reunoilla ja ovat kooltaan 141 m2 ja 572 m2 . Taloudellinen jaosto
päätti, että seurakunta myy kyseiset alueet Kiteen kaupungille.
Osto- ja myyntiliikkeen vuokrasopimus
Kiteen seurakunnan vuokrasopimus osoitteessa Keisarinkuja 12, Kitee päättyy Osto- ja
Myyntiliikkeen uuden omistajan Veijo Heikkisen kanssa 30.6.2020. Taloudellinen
jaosto päätti, että vuokrasopimus tehdään 1.500 vuosivuokralla kolmeksi vuodeksi.
Vuokrasopimuksen ehdot määritellään lakimiehen kanssa. Lakimiehen kanssa käydyn
neuvottelun tuloksena vuokra-aikaa lyhennettiin yhdeksi vuodeksi.
Videointilaitteisto
Kiteen seurakunta on päättänyt hankkia videointilaitteiston. Asiasta teki Marja-Riitta
Väistö-Honkanen
aloitteen
9.6.2020
kirkkovaltuuston
kokouksessa.
Videointilaitteistosta pyydettiin kaksi tarjous; Jyrki Hällström ja Tmi Palaios, Timo
Sund. Taloudellinen jaosto päätti, että laitteistoista kysytään vielä asiantuntijan
mielipide ja talouspäällikkö tekee hankinnan.
Lepokankaan hautausmaan ympäröivä aita
Hautausmaakatselmuksessa 2.9.2019 todettiin, että Lepokankaan hautausmaata
ympäröivä piikkilanka-aita tulee poistaa ja tilalle rakentaa uusi. Taloudellinen jaosto
hyväksyi Kiteen Koiratarha ja Kotihuolto Oy:n tarjouksen ja samalla päätettiin, että
Rääkkylän kylän hautausmaan puuttuva aitaus korjautetaan myös.
Päätös: Merkitään tiedoksi taloudellisen jaoston päätökset 23.6.2020.
Meijerinrannan maa-alueen ostotarjous: Myyntipäätös alistetaan
hiippakunnan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Kuopion

7§
Viranhaltijapäätökset
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 16:1, 2
”Kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi siirtää johtokunnan, luottamushenkilön tai
viranhaltijan päättämän asian kirkkoneuvoston
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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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.”
Kiteen kirkkoneuvoston 23.4.2019 11 §:n päätöksen mukaisesti
viranhaltijapäätökset saatetaan tietoon kirkkoneuvoston kokouksessa.

rajatut

Muut päätökset tuodaan liitetietona kirkkoneuvostolle neljännesvuosittain (1.4.30.6.2020, (liitteet 3-4).
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston puheenjohtajan
viranhaltijapäätökset ajalta 5.5.2020 - 30.6.2020 Ilmo Kurkola ja 1.7. - 27.7.2020 Juha
Aronen ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 5.5.- 27.7.2020.
Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Ilmo Kurkolan päätökset 17 - 18/2020, Juha
Arosen päätökset 1-5/2020 ja talouspäällikön päätökset 24 - 26 /2020.

8§
Muut asiat
Kirkko-ooppera
Kirkkoneuvosto on suhtautunut myönteisesti 5/2018 kokouksessaan Tolpojen kolmen
polven kirkonrakentajasuvusta kertovan pienoisoopperan valmistumiseen liittyviin
kustannuksiin. Kustannusten avustus seurakunnan osalta on ollut 500 euroa/vuosi
vuosille 2018 - 2022. Rahoitukseen osallistuminen päätetään vuosittain.
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto päättää myöntää 500 euron avustuksen Tolpojen kolmen polven
pienoisoopperan kustannusten rahoitukseen vuodelle 2020.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyy 500 euron avustuksen saatuaan selvityksen pienoisoopperan valmistumisen etenemisestä. Raportti lähetetty luottamushenkilöille tiedoksi
29.7.2020.
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Kirkkoherran valintatilaisuudet:
ma 24.8.2020 klo 16.00Kirkkoneuvoston kokous
ma 7.9.2020 klo 14.00 - 16.00
Hakijoiden tapaaminen srk.keskuksella
(luottamushenkilöt ja henkilöstö, suljettu
tilaisuus)
ma 7.9.2020 klo 18.00 Kiteen kirkossa avoin tilaisuus
seurakuntalaisille
ti 8.9.2020 klo 18.00 Kirkkovaltuuston kokous

10 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

17.55

Kirkkolain 24 luvun mukainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitettiin
pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan allekirjoitus:
Juha Aronen
puheenjohtaja

Rauni Ikonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kitee

.

.2020

Kitee

.

.2020

_________________________________________________
Pekka Barck
Tellervo Hurskainen

Ilmoitus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Kiteen
seurakunnan ilmoitustaululla 21.7. – 19.8.2020
Todistaa Kiteellä

.

. 2020

Juha Aronen
vs. kirkkoherra
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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