KOKOUSKUTSU 4/2021
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Tiistai 8.6.2021 klo 17:00 –
Kahvitarjoilu alkaen klo 16:30
Ennen kokousta tutustuminen Pappilan irtaimistoon klo 16:00
Paikka
Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4, Kitee
________________________________________________________________________________
Kirkkoneuvoston jäsenet Markku Komulainen pj.
Oksman Raimo vpj.
Barck Pekka
Hakulinen Hannu-Heikki
Hurskainen Tellervo
Kammonen Matti
Muukkonen Birgitta
Rönkkönen Seppo
Susanna Saari
Venäläinen Raija
Väistö-Honkanen Marja-Riitta
________________________________________________________________________________
Muut osanottajat
Kostamo Merja
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Koivuniemi Suvi
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Harinen Jertta
vs. talouspäällikkö, sihteeri
Aika

Kirkkoneuvosto 8.6.2021 (4/2021)
75 § Kokouksen avaus
76 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
77 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
78 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
79 § Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
80 § Määräalan osto 32,1 ha (Uuksula 260 – 432 – 5 -33)
81 § Metsätilan osto 12,782 ha Kitee Suoparsaari (Ahonlaita 5,622 ha 260 – 428 – 4 – 14 – M603
ja Immola II 7,160 ha 260 – 428 – 4 – 14 – M604)
82 § Ohje- ja johtosäännön päivittäminen
83 § Oikaisuvaatimus
84 § Talouspäällikön sijaisuus
85 § Avustushakemus
86 § Muut asiat
87 § Ilmoitusasiat
88 § Viranhaltijapäätökset
89 § Kokouksen päättäminen

4.6.2021 Markku Komulainen, Kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA 4/2021
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika
Tiistai 8.6.2021 klo 17.00 –
Paikka
Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4, Kitee
________________________________________________________________________________
Kirkkoneuvoston jäsenet Markku Komulainen 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
Kuikanmäki Eero
kappalainen
Pöytäkirjan allekirjoitus: ___________________________________________________________
Markku Komulainen
Jertta Harinen
puheenjohtaja
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi Kiteellä 8.6.2021.

_______________________________ _______________________________
Hannu-Heikki Hakulinen
Tellervo Hurskainen
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen on yleisesti
nähtävillä Kiteen kirkkoherranvirastossa ajalla 8.6. – 8.7.2021. 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.

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJA 4/2021
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
75§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00.
76 §
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 lähetetty sähköpostitse 4.6. ja esityslista liitteineen on lähetetty
sähköpostitse 7.6.2021.
Esitys: Todetaan kokouksen läsnäolijat. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Hyväksyttiin.

77 §
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 Hannu-Heikki Hakulinen ja Tellervo Hurskainen.
Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 8.6. – 8.7.2021.
Päätös: Hyväksyttiin.
Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJA 4/2021
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
78 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Lisättiin muihin asioihin hautausmaa-asia. Muutoin esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi.
79 §
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 30.3.2021 kokouksessaan tekemä päätös
23 § Metsäpalstan (Uuksula 260 – 432 – 5 – 33) osto, ei ole toteutunut
kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto on päättänyt esittää
kokouksessaan 2/2021 (42§ Metsätilan osto Varmonniemi 31,2 ha) kirkkovaltuustolle,
että se tekisi ostopäätöksen Varmonniemellä olevasta 31,2 ha tilasta taloudellisen
jaoston tarjoamalla 260 100 euron hinnalla, mikäli myyjätaho hyväksyy seurakunnan
tarjouksen.
Kirkkovaltuusto on päättänyt kokouksessaan 2/2021 (23 § Metsäpalstan (Uuksula
260-432-5-33) kirkkoneuvoston esityksestä, että se tekisi ostopäätöksen
Varmonniemellä olevasta 31,2 40,81ha tilasta taloudellisen jaoston tarjoamalla
260 100 euron hinnalla, mikäli myyjätaho hyväksyy seurakunnan tarjouksen.
Kirkkovaltuuston esityslistassa oleva päätösesitys sekä päätös eivät ole olleet
yhtenevät kirkkoneuvoston esityksen kanssa. Kauppakirjan ja myyntiesitteen mukaan
kyseessä on 40,81 ha tila, josta on ollut myynnissä 31,2 ha määräala. Seurakunta on
tehnyt tarjouksen 31,2 ha määräalasta hintaan 260 100 euroa.
Kirkkovaltuuston päätös tulee jättää täytäntöön panematta sekä asia tulee saattaa
viipymättä valtuuston uudelleen käsiteltäväksi (KL 10:6). Kirkkoneuvosto toteaa, että
muut kirkkovaltuuston tekemät päätökset ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä, eivät
mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai ole muutoinkaan lainvastaisia.
Päätös: Hyväksyttiin.
Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJA 4/2021
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
80 §
Määräalan osto 32,1 ha (Uuksula 260 – 432 – 5 -33)
Seurakunnan tavoitteena on ollut lisätä metsäomaisuutta. Taloudellinen jaosto on
tehnyt 9.3.2021 päätöksen tarjota 40,81 hehtaarin tilalla sijaitsevasta 31,2 hehtaarin
määräalasta (Uuksula 260 – 432 – 5 -33) 260 100 euroa. Puuston kokonaismäärä
määräalalla on 4966 m3 ja tila-arvion mukainen arvo ilman arvon korjausta on 228
628 euroa. Myyjä on hyväksynyt seurakunnan tekemän tarjouksen.
Liitteet: myyntiesite
valmistelija ja esittelijä: vs. talouspäällikkö Jertta Harinen p. 045 609 7339
Päätösesitys (tp.): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se tekisi
ostopäätöksen 31,2 hehtaarin määräalasta (Uuksula 260 – 432 – 5 -33) taloudellisen
jaoston tarjoamalla 260 100 euron hinnalla.
Päätös: Hyväksyttiin.

81 §
Metsätilan osto 12,782 ha Kitee Suoparsaari (Ahonlaita 5,622 ha 260 – 428 – 4 – 14 – M603 ja
Immola II 7,160 ha 260 – 428 – 4 – 14 – M604)
Taloudellinen jaosto on päättänyt kokouksessaan 13.4.2021 (§48 Tarjouksen tekeminen
metsäpalstoista) tarjota Ahonlaita 4:59 ja Immola II 4:61 nimisistä kohteista yhteensä
100 000 euroa.
Hyväpuustoinen kaksi eri määräalaa sisältävä metsätila sijaitsee Kiteen Suoparsaaressa
Kokkoahontien varressa. Ahonlaita (260 – 428 – 4 – 14 – M603) on 5,622 hehtaarin
kokoinen tila ja Immola II (260 – 428 – 4 – 14 – M604) on 7,160 hehtaarin kokoinen
tila. Kuusivaltaisen puuston kokonaismäärä on 1765 m3. Kiinteistöllä ei ole rasitteita.
Myyjä on hyväksynyt seurakunnan tekemän tarjouksen.
Liitteet: myyntiesite ja kiinteistörekisteriotteet (Ahonlaita ja Immola II)
valmistelija ja esittelijä: vs. talouspäällikkö Jertta Harinen p. 045 609 7339
Päätösesitys (tp.): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se tekisi
ostopäätöksen 12,782 hehtaarin metsätilasta (Ahonlaita 5,622 ha 260 – 428 – 4 – 14 –
M603 ja Immola II 7,160 ha 260 – 428 – 4 – 14 – M604) taloudellisen jaoston
tarjoamalla 100 000 euron hinnalla.
Päätös: Hyväksyttiin.
Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJA 4/2021
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
82 §
Ohje- ja johtosäännön päivittäminen
Seurakunnan ohje- ja johtosääntö on päivitetty edellisen kerran 2014.
Koronapandemian aikana tarve etäyhteyksin järjestettävistä kokouksista on kasvanut.
Sähköisiä kokouksia koskeva Kirkkolain muutos (200/2021) on tullut voimaan
15.3.2021 (ks. Kirkkohallituksen yleiskirjeet 6/2021 ja 8/2021). Kirkkohallitus
suosittaa yleiskirjeessään 14/2021 seurakuntia ja seurakuntayhtymiä päivittämään
toimielinten työjärjestyksiä, ohjesääntöjä ja johtosääntöjä siten, että niissä on otettu
huomioon sähköisten kokousten järjestämismahdollisuus sekä mahdollisuus sähköiseen
kokouskutsuun.
Kirkkovaltuuston kokouksen julkisuudesta, myös sähköisen kokouksen osalta, on
säädetty kirkkolain 7 luvun 6 §:ssä. Kirkkovaltuuston kokouksissa on huomioitava
yleisön mahdollisuus seurata kokousta.
Kirkko- ja seurakuntaneuvoston ohjesäännön muutokset on voimaan tullakseen
alistettava hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. (Kirkkohallituksen
yleiskirje nro 14/2021)
Toimielimille kuuluvista asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa tai
sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous).
Sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään
yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Sähköisessä kokouksessa seurakunnan tai
seurakuntayhtymän tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, että salassa pidettävät
tiedot eivät ole ulkopuolisten saatavilla. (Laki kirkkolain muuttamisesta 3 §).
Liite: päivitetty ohje- ja johtosääntö
valmistelija ja esittelijä: Markku Komulainen p. 050 569 56 56
Päätösesitys (pj.): Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
liitteenä olevan kirkkoneuvoston ohje- ja johtosäännön voimaantulevaksi siitä päivästä
lähtien, kun Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on sen hyväksynyt.
Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJA 4/2021
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
83 §
Oikaisuvaatimus
Soile Luukkaisen oikaisuvaatimuspyyntö Kiteen seurakunnan kirkkoneuvostolle
talouspäällikön viransijaisen valinnasta
Soile Luukkainen on 21.5.2021 tekemässään oikaisuvaatimuksessa (Liite: Soile
Luukkaisen oikaisuvaatimus) kirkkoneuvostolle pyytänyt oikaisua Kiteen seurakunnan
kirkkoneuvoston päätökseen 27.4.2021 §57 Sijaisen valinta talouspäällikön virkaan.
Prosessin puutteellisten pöytäkirjamerkintöjen ja oikaisuvaatimus ja valitusohjeiden
vuoksi on tärkeää, että prosessin kulku ja valmistelu on myös selkeää ja luettavissa
pöytäkirjoissa.
Edellä kuvatuista syistä johtuen, on tärkeää, että Kiteen kirkkoneuvoston päätös
27.4.2021 avataan uudelleen siten, että kirkkoneuvosto täydentää 16.3.2021 32 §
Virkavapaus talouspäällikön virasta Rauni Ikonen ajalle 19.4. - 31.12.2021 päätöstä
kokouksen kulun mukaisesti siten, että se valtuutti taloudellisen jaoston täydennettynä
kirkkovaltuuston puheenjohtajalla vastaanottamaan ja valmistelemaan vs.
talouspäällikön virkaa hakeneet määräaikaan 13.4.2021 klo 16:00 mennessä. Ko.
valmistelutyöryhmä on haastatellut hakijoista Raikko Törösen ja Jertta Harisen. On
tärkeää, että prosessin tasapuolisuuden vuoksi valmistelutyöryhmä tarjoaa
haastattelumahdollisuutta myös Kalle Järviselle ja Soile Luukkaiselle.
Johtuen vs. talouspäällikön viransijaisuuden päätöksen uudelleen avaamisesta ja
talouden hoidon välttämättömyydestä on tarkoituksenmukaista, että tällä hetkellä vs.
virkaa hoitava Jertta Harinen jatkaa tehtävässään, kunnes valinnassa on tehty uusi
päätös.
Liite: oikaisuvaatimus
valmistelija ja esittelijä: Markku Komulainen p. 050 569 56 56
Päätösesitys (pj.):
1) Kirkkoneuvosto täydentää 16.3.2021 §32 päätöstä kokouksen kulun mukaiseksi siten,
että siihen lisätään valtuutus taloudelliselle jaostolle täydennettynä kirkkovaltuuston
puheenjohtajalla vastaanottamaan ja valmistelemaan vs. talouspäällikön virkaa
hakeneet määräaikaan 13.4.2021 klo 16:00 mennessä.
2) Pitää voimassa sen, että määräaikaan 13.4. klo 16.00 vs. talouspäällikön virkaa
hakeneiden haku on voimassa ilman erillistä lisähakua.
3) Valtuuttaa em. valmistelutyöryhmän tarjoamaan haastattelumahdollisuuden Kalle
Järviselle ja Soile Luukkaiselle ja tuomaan sekä edellinen että täydentävä valmistelu
seuraavaan Kiteen seurakunnan kirkkoneuvostoon uudelleen päätettäväksi.

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJA 4/2021
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Asian esittely ja käsittely:
Todetaan, että vs. talouspäällikkö Jertta Harinen jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi.
Kirkkoneuvosto päätti, että puheenjohtaja Markku Komulainen toimii kyseisen pykälän
ajan sihteerinä.
Päätös:
1) Kirkkoneuvosto täydentää 16.3.2021 §32 päätöstä kokouksen kulun mukaiseksi
siten, että siihen lisätään valtuutus taloudelliselle jaostolle täydennettynä
kirkkovaltuuston puheenjohtajalla vastaanottamaan ja valmistelemaan vs.
talouspäällikön virkaa hakeneet määräaikaan 13.4.2021 klo 16:00 mennessä.
2) Pitää voimassa sen, että määräaikaan 13.4. klo 16.00 vs. talouspäällikön virkaa
hakeneiden haku on voimassa ilman erillistä lisähakua.
3) Valtuuttaa em. valmistelutyöryhmän (Raimo Oksman pj., Matti Kammonen,
Birgitta Muukkonen, Pekka Barck, Tellervo Hurskainen, Markku Komulainen ja
Merja Kostamo) edelleen valmistelemaan ja tarjoamaan haastattelumahdollisuuden
Kalle Järviselle ja Soile Luukkaiselle ja tuomaan sekä edellinen että täydentävä
valmistelu seuraavaan Kiteen seurakunnan kirkkoneuvostoon uudelleen
päätettäväksi.

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJA 4/2021
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
84 §
Talouspäällikön sijaisuus
Johtuen vs. talouspäällikön viransijaisuuden päätöksen uudelleen avaamisesta ja
talouden hoidon välttämättömyydestä on tarkoituksenmukaista, että tällä hetkellä vs.
virkaa hoitava Jertta Harinen jatkaa tehtävässään, kunnes valinnassa on tehty uusi
päätös.
valmistelija ja esittelijä: Markku Komulainen p. 050 569 56 56
Päätösesitys (pj.): Kiteen seurakunnan seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan
talouden hoidon välttämättömyyden vuoksi valita Jertta Harisen jatkamaan vs.
talouspäällikkönä siihen saakka, kunnes vs. talouspäällikön asia on ratkaistu. Päätöksen
toteutuminen edellyttää Jertta Harisen suostumusta.
Asian esittely ja käsittely:
Todetaan, että vs. talouspäällikkö Jertta Harinen jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi.
Kirkkoneuvosto päätti, että puheenjohtaja Markku Komulainen toimii kyseisen pykälän
ajan sihteerinä.
Päätös: Hyväksyttiin.
85 §
Avustushakemus
Maire Harinen on osoittanut Rääkkylän kappelineuvostolle avustushakemuksen
tuetussa yksikössä asuville kehitysvammaisille kesäretkelle Savonlinnaan kesä/heinäkuussa 2021. Kesäretkellä on tarkoitus tutustua paikallisiin nähtävyyksiin mm.
Olavinlinnaan sekä tehdä sisävesiristeily. Retkelle osallistuu 4 – 5 asiakasta ja 1 – 2
ohjaajaa. Hakemus ja talousarvio liitteenä.
Liite: avustushakemus
valmistelija ja esittelijä: vs. talouspäällikkö Jertta Harinen p. 045 609 7339
Päätösesitys (tp.): Kirkkoneuvosto päättää myöntää avustusta 150 euroa. Avustus
maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan enintään 150 euroon asti.
Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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86 §
Muut asiat
1. Johtajuusjärjestelmä
2. Missio 2022
Seurakunnan osallistuminen missio 2022 tapahtumaan
Pohjois-Karjalan alueella järjestetään syksyllä 2022 missio –tapahtuma. Tapahtuman
tarkoituksena on nostaa kristillistä sanomaa julkisuuteen mediakanavien kautta.
Tapahtuman teknisenä järjestäjänä toimii mediajärjestö IRR-TV ja järjestetään
mukaan lähtevien kristillisten järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Tapahtuma on
luonteeltaan valtakunnallinen ja maakuntakeskeinen sekä paikallisseurakunnissa
tapahtuva. Tapahtuman keskeisiä elementtejä ovat vapaaehtoisten aktivoiminen ja
kotiin postitettava kirja. Vastaava tapahtuma järjestettiin alueella 2016.
Seurakunnan taloudellinen panostaminen on seurakunnan jäsenmäärään sidottu.
Kiteen seurakunnalta maksuosuus olisi 2000 euroa. Tämänhetkisen saadun tiedon
mukaan Tohmajärven ev.lut. seurakunta ei ole lähdössä mukaan ja taas Kiteen
helluntaiseurakunta on.

3. Kiinteistösuunnitelmatyöryhmän valinta
4. Taloudellisen jaoston päätökset (liite)
5. Hautausmaa-asia
Päätösesitys (pj.):
1. Kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun johtajuusjärjestelmästä.
2. Kiteen kirkkoneuvosto ei päätä lähteä nyt tapahtumaan mukaan, mutta haluaa olla
tukemassa muiden alueella olevien kristillisten kirkkokuntien toimintaa hankkeessa.
Kiteen seurakunnan seurakuntalaistoiminnan hanke on vasta alussa ja tarjoaa
seurakunnalle haastetta vuoden 2022 aikana.
3. Kirkkoneuvosto valtuuttaa taloudellisen jaoston täydennettynä Seppo Rautiaisella
valmistelemaan kirkkoneuvostolle kiinteistösuunnitelmaa 31.12.2021 mennessä.
Kiinteistösuunnitelmatyöryhmän puheenjohtajana toimii talouspäällikkö.
4. Asiat merkitään saatetuksi kirkkoneuvoston tietoon.
Päätös:
1. Kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun johtajuusjärjestelmästä.
2. Kiteen kirkkoneuvosto ei päätä lähteä nyt tapahtumaan mukaan, mutta haluaa olla
tukemassa muiden Kiteen alueella olevien kristillisten kirkkokuntien toimintaa
hankkeessa ja antaen heille 500 euroa jaettavaksi kustannuksiin.
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3. Kirkkoneuvosto valtuuttaa taloudellisen jaoston täydennettynä Seppo Rautiaisella
valmistelemaan kirkkoneuvostolle kiinteistösuunnitelmaa 31.12.2021 mennessä.
Kiinteistösuunnitelmatyöryhmän puheenjohtajana toimii talouspäällikkö,
4. Asiat merkitään saatetuksi kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoneuvosto vahvisti
talouspäällikön palkkauksen taloudellisen jaoston esityksen mukaisesti. Todetaan, että
vs. talouspäällikkö Jertta Harinen jääväsi itsensä asian käsittelyn aikana. Sihteerinä
toimi puheenjohtaja Markku Komulainen.
5. Kirkkoneuvosto kävi asiasta lähetekeskustelun. Uurnan laskua talviaikana
selvitetään.
87 §
Ilmoitusasiat
Kuopion hiippakunnan luottamushenkilöiden luottamushenkilöneuvottelupäivä
25.9.2021 verkossa Teams-koulutuksena.
Margit Peltovirta on lähettänyt sähköpostin Kuopion hiippakunnan
luottamushenkilöiden neuvottelupäivästä, joka järjestetään verkossa Teamsin
välityksellä la 25.9.2021. Päivämäärä on syytä merkata kalenteriin ja liittymislinkki
lähetetään neuvottelupäivään myöhemmin sähköpostilla.
Ilmoittautuminen: Viimeistään 19.9.2021 sähköisellä lomakkeella, joka lähetetään
elokuussa.
Järjestäjät: Seurakuntaopisto/Agricola-opintokeskus ja Kuopion hiippakunta
Peruutusehdot:
Osallistumisen voi perua kuluitta viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua
7-13 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista, myös sairastapauksissa,
perimme toimistokuluja 25 € ja muut mahdolliset kulut.
Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7 päivää ennen koulutusta tai jätetään
tekemättä, veloitamme koko osallistumismaksun ja muut mahdolliset kulut.
Lääkärintodistuksella todennetuissa sairaustapauksissa perimme 25 € toimistokuluja ja
muut mahdolliset kulut.
Esteen sattuessa toinen henkilö voi osallistua koulutuspäivään, jolloin peruutusmaksua
ei peritä.
Päätösesitys (pj.): Asiat merkitään saatetuksi kirkkoneuvoston tietoon.
Päätös: Hyväksyttiin.
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88 §
Viranhaltijapäätökset
.
”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.
(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: 16/2021 Kirkkokolehtien kohdentamisen ohjeistus
17/2021 Työnantajan työkokeilu
Talouspäällikkö: Ei päätöksiä

Päätösesitys (pj.): Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, kirkkoneuvoston
puheenjohtajan ja talouspäällikön päätökset ajalta 27.4.2021 – 3.6.2021
Päätös: Asiat merkittiin tietoon saatetuiksi.
89 §
Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19:37.
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