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Aika
Tiistai 24.8.2021 klo 19:00–
Paikka
Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4, Kitee
________________________________________________________________________________
Kirkkoneuvoston jäsenet Komulainen Markku pj.
Oksman Raimo vpj.
Barck Pekka
Hakulinen Hannu-Heikki
Hurskainen Tellervo
Kammonen Matti
Muukkonen Birgitta
Rönkkönen Seppo
Saari Susanna
Venäläinen Raija
Väistö-Honkanen Marja-Riitta
________________________________________________________________________________
Muut osanottajat
Kostamo Merja
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Koivuniemi Suvi
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Harinen Jertta
vs. talouspäällikkö, sihteeri

Pöytäkirjan allekirjoitus: ___________________________________________________________
Markku Komulainen
Jertta Harinen
puheenjohtaja
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi Kiteellä 24.8.2021.

_______________________________ _______________________________
Raija Venäläinen
Pekka Barck
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen on yleisesti
nähtävillä Kiteen kirkkoherranvirastossa ajalla 25.8. – 25.9.2021. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä
yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25
luku 3 § 4 mom.). Kirkkolain 24 luvun mukainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään
pöytäkirjaan
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112 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:45.

113 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston
päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle (KJ 9: 1, 2).
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on läsnä (KL 7: 4, 1).
Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava viimeistään neljä päivää ennen
kokousta (Kirkkoneuvosto 29.1.2019/6 §).
Kokouskutsu on saatettu kirkkoneuvoston jäsenten tietoon 17.8.2021.
Esitys: Todetaan kokouksen läsnäolijat. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Hyväksyttiin.

114 §
Pöytäkirjantarkastajien valinta
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.
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestystä noudattaen.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Raija Venäläinen ja Marja-Riitta Väistö-Honkanen.
Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 25.8. – 25.9.2021.
Puheenjohtajan muutettu esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
aakkosjärjestystä noudattaen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarvittaessa
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ääntenlaskijoina. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Raija Venäläinen ja Pekka Barck.
Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 25.8. – 25.9.2021.
Päätös: Hyväksyttiin.

115 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin.

116 § Taloussihteerin palkkaaminen
Kirkkoneuvosto 17.8.2021 106 § Taloussihteerin palkkaaminen
Seurakunnan taloussihteerin määräaikainen työsopimus päättyy 30.10.2021.
Taloussihteeri työskentelee täysiaikaisesti, joten perustetta määräaikaisuuden
jatkamiselle ei ole.
Valmistelija ja esittelijä: vs. talouspäällikkö Jertta Harinen p. 045 609 7339
jertta.harinen@evl.fi
Päätösesitys (tp.): Kirkkoneuvosto päättää laittaa taloussihteerin tehtävän avoimeksi
sekä valtuuttaa talouspäällikön valmistelemaan hakuprosessia.
Muutettu päätösesitys (tp.): Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön
valmistelemaan hakuprosessia.
Päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto 24.8.2021
Talouspäällikkö on selvittänyt taloussihteeri palkkaamiseen liittyviä asioita.
Taloussihteeri työskentelee täysiaikaisesti ja tarve seurakunnalla on vakituinen.
Päätösesitys (tp.): Kirkkoneuvosto päättää laittaa taloussihteerin tehtävän avoimeksi
sekä valtuuttaa talouspäällikön valmistelemaan hakuprosessia.
Päätös: Hyväksyttiin.
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117 §
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 Markku Komulainen p. 050 569 56 56
valmistelija ja esittelijä: vs. talouspäällikkö Jertta Harinen p. 045 609 7339
Päätösesitys (tp.):
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 15.6.2021 tekemät päätökset ovat
syntyneet oikeassa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai ole
muutoinkaan lainvastaisia.
Päätös: Hyväksyttiin.

118 § Muut asiat
Talousarviototeuma 1 – 7 /2021
Kokousaikataulu syksylle 2021
- taloudellisen jaoston kokoukset: 31.8., 2.9.,
- kirkkoneuvoston kokoukset: 5.10., 9.11., 7.12.,
- kirkkovaltuuston seminaari 16.11.
- kirkkovaltuuston kokous 21.12.
Päätösesitys (pj.): Asiat merkitään saatetuksi kirkkoneuvoston tietoon.
Päätös: Hyväksyttiin.

119 § Ilmoitusasiat

120 § Viranhaltijapäätökset
.
”Kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi siirtää johtokunnan, luottamushenkilön tai
viranhaltijan päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi
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tällöin kumota päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa sen uudelleen käsiteltäväksi.
(Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 16:1, 2.)
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.
Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja haluaa saattaa ratkaisun neuvoston
käsiteltäväksi, vaatimus siitä tulee ilmoittaa asianomaiselle, joka on ratkaissut asian, 5
päivän kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätösluettelo tai muu ote on saatettu
kirkkoneuvoston puheenjohtajan tai varapuheenjohtaja tietoon.”
Kiteen kirkkoneuvoston 23.4.2019 11 §:n päätöksen mukaisesti
viranhaltijapäätökset saatetaan tietoon kirkkoneuvoston kokouksessa.
Muut päätökset tuodaan liitetietona kirkkoneuvostolle neljännesvuosittain.
Kirkkoherra: Ei päätöksiä ajalla 17.8.2021 – 23.8.2021
Talouspäällikkö: Ei päätöksiä ajalla 17.8.2021 – 23.8.2021
Päätösesitys (pj.): Asia merkitään saatetuksi kirkkoneuvoston tietoon.
Päätös: Hyväksyttiin.

121 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:44.
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