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Kokouksen pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen on yleisesti nähtävillä
Kiteen seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla ajalla 1.6.2022 – 30.6.2022 (KL 25 luku 3 § 4 mom.).

13 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06
14 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston
puheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä
seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista,
kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu
kokouskutsussa.
Jos jotakin asiaa ei ole saatu käsitellyksi kokouksessa ja se on päätetty siirtää
käsiteltäväksi jatkokokouksessa, ei tähän tarvitse antaa eri kutsua.
(KJ 8: §5)
Kirkkovaltuuston jäsenille on lähetetty kokouskutsu asialuetteloineen (liite 1) ja
esityslista liitteineen 13.5.2022. Kokouskutsu on ollut nähtävänä seurakunnan
ilmoitustaululla 12.5.2022 lähtien.
Puheenjohtajan esitys: Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokous laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

15 §
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja
pidetään nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 1.6.2022 – 30.6.2022.
Puheenjohtajan esitys: Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan
aakkosjärjestyksen mukaan Muukkonen Birgitta ja Oksman Raimo.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

16 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan asiat otetaan esityslistalle
puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä,
esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston
ehdotus.
Puheenjohtajan esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

17 §
Kiteen seurakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021
”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
”Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta,
sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen
liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja
tilinpäätöksen liitetiedoissa.” KJ 15:6
Kiteen seurakunnan varsinaisen toiminnan ulkoiset toimintatuotot olivat 654 312 (ed.
vuosi 704 818) euroa ja ulkoiset toimintakulut 2 205 491 (2 215 847) euroa.
Toimintatuotot vähenivät edellisestä vuodesta noin 8 % ja toimintakulut vähenivät
noin 0,5 %. Toimintatuotot sisältävät puunmyyntituloja vuonna 2021 noin 413 000
euroa ja vuonna 2020 noin 405 000 euroa.
Henkilöstökulut olivat 1 187 633 (1 226 670) euroa, 3 % pienemmät kuin edellisenä
vuotena. Ostetut palvelut olivat 569 125 (548 621) euroa, noin 3,6 % enemmän kuin
edellisenä vuotena. Ostot olivat 263 388 (238 471) euroa, joka on 9,5 % enemmän
kuin edellisenä vuonna. Toimintakatteen määrä oli 1 551 178 (1 511 029) euroa.

Verotuloja kertyi 1 998 976 (2 026 324) euroa. Valtionrahoitus oli 239 640 (242 232)
euroa. Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi yhteensä 29 940 euroa vähemmän kuin
edellisenä vuotena. Verotuskulut olivat 33 517 (33 779) euroa ja keskusrahastomaksut
177 885 (176 010) euroa.
Vuosikate oli 504 905 euroa positiivinen, edellisen vuoden vuosikate oli 556 238
euroa positiivinen. Tilikauden tulos on 420 502,74 euroa positiivinen ja poistoeron
262,79 euroa vähennyskirjauksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu
420 765,53 euroa.
Talousarvion toteutuminen
Toimintatuottoja oli talousarviossa arvioitu kertyvän 470 840 euroa ja ne ylittyivät
noin 183 000 euroa, erotus johtuu puunmyyntituloista ja diakonian tuotoista, jotka
ovat myös diakonian kulueränä. Toimintakuluja oli arvioitu kertyvän noin 2 277 834,
joka alittui noin 72 000 eurolla. Alitusta oli muun muassa henkilöstökuluissa ja
palvelujen ostoissa metsänhoitokuluissa. Verotuloja oli talousarviossa arvio 1 890 000
euroa, kertymä oli 108 976 euroa suurempi. Käyttötalousosassa ei talousarviossa
merkittäviä ylityksiä tapahtunut.
Investoinnit
Kesällä 2021toteutettiin Rääkkylän kirkon ulkomaalaus yhteensä noin 202 000 euroa.
Maalauksen investointivaraus oli 150 000 euroa ja kirkkohallitus on myöntänyt siihen
avustuksen 97 000 euroa, jota ei tilikauden aikana vielä saatu. Seurakunta osti
tilikauden aikana neljä erillistä metsäpalstaa 530 200 eurolla. Palomäen hautausmaalle
on hankittu työkoneita noin 32 000 eurolla.
Investointivarauksen kirjausta ei ole tilikaudelle kirjattu tuloslaskelmaan
Investointivarauksen vähennys 150 000 euroa ja Poistoeron lisäys 150 000 euroa.
Kirjauksella ei ole tulosvaikutusta.
Tilinpäätös ja toimintakertomus (LIITE 2)
Taloudellinen jaosto on käsitellyt tilinpäätöksen kokouksessaan.
Valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö Rauni Pennanen p. 045 609 7339
rauni.pennanen@evl.fi
Käsittely: Toimintakertomuksen tekstiosaa muutettiin Tellervo Hurskaisen esityksen
mukaisesti, esitystä kannatti Birgitta Muukkonen. Eläkevastuukohdasta poistettiin
Riitta Hukan esityksestä sana miljardi.
Päätösehdotus (tp.): Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä toimintakertomuksen
2. esittää että, poistoeron vähennyskirjaus 262,79 euroa tehdään vuodelle 2021
3. esittää, että tilikauden ylijäämä 420 765,53 euroa siirretään edellisten tilikausien
yli- ja alijäämätilille
4. että tilinpäätös hyväksytään, allekirjoitetaan ja annetaan tilintarkastukseen
5. esittää, että kirkkovaltuusto päättää tilintarkastuskertomuksen perusteella
tilinpäätöksen 2021 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

--Päätösehdotus (pj.): Kirkkoneuvoston esitys hyväksytään. Kirkkovaltuusto päättää
tilintarkastuskertomuksen perusteella tilinpäätöksen 2021 vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

18 §
Esitys vuoden 2023 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 2022 tammi- huhtikuun kirkollisverotulokertymä on +3,4
prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Tuleviin arvioihin vaikuttaa
yleinen taloustilanne ja sen aiheuttama talouden supistuminen. Kirkon tilastokeskuksen
ennusteen mukaan Kiteen seurakunnan verotulojen muutos tulee olemaan vuodesta
2023 – 2027 yhteensä – 4,7 prosenttia.

Vuosi
Kirkollisvero 1000 e

2023
1849

2024
1827

2025
1805

2026
1783

2027
1762

Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 16/2022, 28.4.2022 on suositus kirkollisveroprosentin
alentamisesta. Vuoden 2023 alusta voimaan tuleva verotulouudistus siirtää kuntien
verotuloja
valtiolle
hyvinvointialueiden
toiminnan
rahoittamiseksi.
Valtionvarainministeriön mukaan verorakenteen muutokset eivät saa voimaan
tullessaan aiheuttaa verotuksen kiristymistä. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja
alennetaan 12,64 %-yks. ja valtion verotusta kiristetään vastaavasti. Uudistuksessa
valtion tuloveron määrä kasvaa merkittävästi ja ensisijaisesti valtion tuloverosta
tehtävät vähennykset kohdistuvat nykyistä enemmän valtion tuloveroon ja vähemmän
kunnallis- ja kirkollisveroon. Jotta uudistus olisi kirkollisveron osalta tuottoneutraali,
kirkollisveroprosentin keskimääräinen alentamistarve on valtionvarainministeriön
laskelmien mukaan kokonaistasolla noin 0,08 prosenttiyksikköä. Alentamistarve
jakautuu kuitenkin eri seurakuntien välillä eri tavalla, johtuen erilaisista veropohjista.
Kirkollisveroprosentin alentaminen jätetään seurakuntien vapaaehtoisesti tehtäväksi.
Valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö Rauni Pennanen p. 045 609 7339
rauni.pennanen@evl.fi
Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Kiteen seurakunnan 1,8
tuloveroprosentin vuodelle 2023.

Päätös: Päätösehdotus hyväksytään.
--Päätösehdotus (pj.): Kirkkoneuvoston esitys hyväksytään. Kirkkovaltuusto päättää
vahvistaa Kiteen seurakunnan tuloveroprosentin 1,8 vuodelle 2023.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

19 § Kiteen seurakunnassa toteutettavan seurakuntavaalin 2022 vaalilautakunnan
valitseminen
Seurakuntavaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset. Kaikilla äänioikeutetuilla on
yhtäläinen äänioikeus. Vuoden 2022 vaalit toimitetaan sunnuntaina 20.11.2022.
Ennakkoäänestysaika on tiistaista lauantaihin 8. – 12.11.2022. Vaaleissa valitaan
uudet valtuutetut Kiteen seurakunnan kirkkovaltuustoon.
Kirkon vaalijärjestys 2:4§ edellyttää:
Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka tulee asettaa viimeistään
vaalivuoden toukokuussa. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää
vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä
kokouksessaan varapuheenjohtajan.
Jos seurakunta on jaettu äänestysalueisiin, vaalilautakuntaan on valittava niin monta
jäsentä, että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 23 luvun 19 §:n 2 momentissa
tarkoitettuihin päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on huolehtia
äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto valitsee
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Jaostoista on muutoin
soveltuvin osin voimassa, mitä vaalilautakunnasta säädetään.
Seurakuntavaalien ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai
vanhempansa ei voi toimia enää samassa seurakunnassa vaalilautakunnan jäsenenä,
vaalilautakunnan varajäsenenä, vaalitoimitsijana eikä vaaliavustajana. Puolisolla
tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai
rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä.
Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää
välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa.
KL 23:19 ja KVJ 2:4,1 mukaan kirkkovaltuuston tulee valita vaalilautakunnan jäsenet
ja varajäsenet ja nimetä puheenjohtaja viimeistään 31.5. mennessä vaalivuonna. Lain
mukaan vaalilautakuntaan kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä jäsentä ja vähintään
yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan
he tulevat jäsenteen sijaan. Lautakuntaa valittaessa tulee ottaa huomioon säädös
naisten ja miesten edustuksesta toimielimessä (KL 23: 8).
Valmistelija ja esittelijä: Markku Komulainen markku.komulainen@evl.fi p. 050 569
56 56

Päätösehdotus (pj.):
Kiteen kirkkoneuvosto päättää esittää Kiteen kirkkovaltuustolle, että se suorittaa:
1. Vaalilautakunnan jäsenten vaalin tai nimeämisen
2. Vaalilautakunnan varajäsenten vaalin tai nimeämisen,
3. Valitsee vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Muutettu päätösehdotus (pj):
Kiteen kirkkoneuvosto päättää esittää Kiteen kirkkovaltuustolle, että se suorittaa:
1. Vaalilautakunnan jäsenten vaalin tai nimeämisen kuuden jäsenen osalta
2. Vaalilautakunnan varajäsenten vaalin tai nimeämisen,
3. Valitsee vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
--Päätösehdotus (pj.):
Kiteen kirkkoneuvosto esittää Kiteen kirkkovaltuustolle, että se suorittaa:
1. Vaalilautakunnan jäsenten vaalin tai nimeämisen kuuden jäsenen osalta
2. Vaalilautakunnan varajäsenten vaalin tai nimeämisen,
3. Valitsee vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Päätös:
1. Kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakuntaan jäseniksi: Asikainen Kerttu, Mononen
Erkki, Asikainen Mirja, Rouvinen Sulo, Eija Mutanen, Ilonen Hannu
2. Kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakunnan varajäseniksi: Vainio Aija-Riitta,
Törönen Seppo, Tuula Pänkäläinen, Sami Harinen, Asikainen Lea, Jouko Väistö
3. Kirkkovaltuusto valitsi puheenjohtajaksi Eija Mutasen

20 § Kiteen seurakunnan seurakuntavaaleihin liittyvien kuulutusten, ilmoitusten ja
ehdokaslistojen yhdistelmän julkaiseminen
Kirkkojärjestys 23:2 edellyttää:
Kuulutuksesta, josta on ilmoitettava lehdessä, otetaan lehteen sen aihe ja pääsisältö.
Julkaistavaksi määrätty kuulutus on painettava kokonaisuudessaan. Kuulutuksen
julkaisemisen tai siitä ilmoittamisen on tapahduttava paikkakunnalla yleisesti
leviävässä sanoma-, paikallis- tai seurakuntalehdessä.
Koska kyse on koko seurakuntaa koskevasta vaalista, Kiteen kirkkovaltuusto tekee
päätöksen asiasta. Alueellamme laajimmin leviävä lehti on Koti-Karjala. Lisäksi
seurakunnalla on viralliset kotisivut www.kiteenseurakunta.fi
Valmistelija ja esittelijä: Markku Komulainen, markku.komulainen@evl.fi
p. 050 569 56 56

Päätösehdotus (pj.):
Kiteen kirkkoneuvosto päättää esittää Kiteen kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
valitsee vaaleihin liittyvien kuulutusten julkaisemisesta varten Koti-Karjala-lehden
sekä seurakunnan nettisivun www.kiteenseurakunta.fi.
Muutettu päätösehdotus (pj.):
Kiteen kirkkoneuvosto päättää esittää Kiteen kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
valitsee vaaleihin liittyvien kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta varten KotiKarjala, Puruvesi- ja Kotiseutu-uutiset-lehdessä sekä seurakunnan nettisivun
www.kiteenseurakunta.fi. Ehdokaslistojen yhdistelmästä kirkkovaltuusto valtuuttaa
vaalilautakunnan tekemään päätöksen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
--Päätösehdotus (pj.): Kiteen kirkkoneuvosto esittää Kiteen kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto valitsee vaaleihin liittyvien kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta
varten Koti-Karjala, Puruvesi- ja Kotiseutu-uutiset-lehdessä sekä seurakunnan
nettisivun www.kiteenseurakunta.fi. Ehdokaslistojen yhdistelmästä kirkkovaltuusto
valtuuttaa vaalilautakunnan tekemään päätöksen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

21 § Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta anottavan kehittämismäärärahan hakeminen
Tohmajärven seurakunnan ja Kiteen seurakunnan yhteistyön syventämiseen
Kiteen seurakunnan ja Tohmajärven seurakunnan edustajien kesken käytiin 24.1.2022
yhteistyöpalaveri, jossa tarkasteltiin monipuolisesti molempien seurakuntien
toiminnallisia ja henkilöstöllisiä valmiuksia. Työryhmä päätti seurakunnissaan viedä
asiaa eteenpäin siten, että olisi mahdollista suunnitella ja vahvistaa Tohmajärven ja
Kiteen seurakuntien yhteistyötä. Ajatuksena oli, että esitetään seurakuntien
neuvostoille, että käynnistetään kehitystyöryhmä, jonka tehtävänä on miettiä laajaalaisesti yhteistyön mahdollisuudet ja laatia yhteinen henkilöstösuunnitelma.
Kiteen seurakunnan kirkkoneuvosto kokouksessaan 1/2022 §18 käsitteli esitystä ja
selonteosta annettua pohjaesitystä ja päätti:
Tohmajärven ja Kiteen seurakuntien johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat
tapasivat Kiteellä 24.1.2022. Tarkoituksena oli kuulla seurakuntien tilanteesta ja
miettiä mahdollista yhteistyön syventämistä seurakuntien kesken. Jo tässä
vaiheessa yhteistyötä tehdään talous- ja henkilöstöhallinnon sekä nuorisotyön ja
isoskoulutustoiminnan suhteen. Tapaamisessa nousi yhteiseksi jaetuksi
ajatukseksi luoda yhteinen henkilöstösuunnitelma tuleville vuosille ja perustaa
toiminnallisesti
soveltuva
yhteistyöryhmä
luotaamaan
muita
yhteistyömahdollisuuksia. Tapaamisen ajatukset päätettiin esittää kummankin
seurakunnan kirkkoneuvostolle.

Päätösehdotus (pj):
Kiteen seurakunnan kirkkoneuvosto valtuuttaa osaltaan Kiteen seurakunnan
johtavat viranhaltijat valmistelemaan yhteistä henkilöstösuunnitelmaa yhdessä
Tohmajärven seurakunnan viranhaltijoiden kanssa. Kiteen seurakunnan
kirkkoneuvosto nimeää Tohmajärven ja Kiteen seurakunnan yhteistyöryhmään
omat edustajat. Työryhmä ei ole päättävä elin ja sen mahdollistuessa kaikki sen
valmistelemat ja tuottamat asiat hyväksytään Tohmajärven ja Kiteen
seurakunnan päättävissä elimissä.
Päätös:
Yhteistyöryhmään nimetään kirkkovaltuuston puheenjohtaja Merja Kostamo,
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Raimo Oksman, kirkkoherra Markku
Komulainen ja talouspäällikkö Rauni Pennanen. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tohmajärven seurakunnan piispantarkastuksen yhteydessä ja päätöslausunnossa 8.10.4.2022 piispan neljännessä kehittämistehtävässä:
Seurakunta käynnistää neuvottelut Tohmajärven seurakuntarakenteen kehittämiseksi
yhteistoiminnassa Kiteen seurakunnan kanssa. Suosittelen hakemaan kehittämisrahaa
yhdessä tuomiokapitulilta.
Tohmajärven johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa on käyty
neuvonpitoa yhteisen kehittämisrahan hakemisesta ja on todettu, että vahvimmin ja
avoimimmin siihen voidaan saada seurakuntien tuki molempien seurakuntien
kirkkovaltuustojen tahtotilan luotaamisella. Kehittämisrahan tarkoituksena on selvittää
seurakuntien mahdollinen yhteistyön syvyys ja muoto sekä tahtotila. Molempien
seurakuntien päättävät tahot tekevät itsenäiset päätökset yhteistyön syvyydestä ja
muodosta selvitystoiminnan jälkeen.
Valmistelija ja esittelijä: Markku Komulainen markku.komulainen@evl.fi puh.
050 569 56 56
Päätösehdotus (pj):
Kiteen seurakunnan kirkkoneuvosto esittää Kiteen seurakunnan kirkkovaltuustolle,
että se anoo yhdessä Tohmajärven seurakunnan kirkkovaltuuston kanssa
kehittämisrahaa Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta vuodelle 2022 sekä myös
vuodelle 2023 sillä edellytyksellä, että Tohmajärven seurakunnan kirkkovaltuusto
tekee samanlaisen päätöksen asiasta.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
--Päätösehdotus (pj.): Kiteen seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,
että se anoo yhdessä Tohmajärven seurakunnan kirkkovaltuuston kanssa
kehittämisrahaa Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta vuodelle 2022 sekä myös
vuodelle 2023 sillä edellytyksellä, että Tohmajärven seurakunnan kirkkovaltuusto
tekee samanlaisen päätöksen asiasta.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

22 §
Kanttorin sijaisten toimituspalkkioiden vahvistaminen
Seurakunnissa maksetaan toimituspalkkiota, kun seurakunta järjestää papin tai
kanttorin tehtävien hoitamisen seurakunnan ulkopuolisen työvoiman avulla sen oman
henkilöstön ollessa estynyt toimitusta tai tehtävää suorittamasta ja kun seurakunta
sopii etukäteen toimituksen tai tehtävän suorittamisesta toimituspalkkioperusteisesti
sen suorittajan kanssa.
Kirkon työmarkkinalaitos ja työntekijäjärjestöt ovat uudessa sopimuksessa
allekirjoittaneet Kirkon Virka- ja työehtosopimuksen liitteenä 18 olevan
suositussopimuksen toimituspalkkioista. Toimituspalkkioiden euromääriä on korotettu
viisi (5) prosenttia. Sopimus ei koske tehtävän suorittajaa, jolla ei ole sopimuksessa
määriteltyä kelpoisuutta, nämä palkkiot vahvistaa kirkkovaltuusto. Kiteen
kirkkovaltuusto on vahvistanut aiemmat palkkiosopimukset 15.5.2018, jossa on 10
prosenttia alemmat toimituspalkkiot kanttorin sijaisille, joilla ei ole sopimuksessa
määriteltyä kanttorin kelpoisuutta. (liite 3)
Valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö Rauni Pennanen p. 045 609 7339
rauni.pennanen@evl.fi
Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa toimituspalkkion Kiteen
seurakunnassa kanttorin tehtävistä henkilöille, joilla ei ole sopimuksessa määriteltyä
kanttorin pätevyyttä 10 prosenttia toimituspalkkiosopimuksen palkkiota alemmiksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
--Päätösehdotus (pj.):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa toimituspalkkion Kiteen
seurakunnassa kanttorin tehtävistä henkilöille, joilla ei ole sopimuksessa määriteltyä
kanttorin pätevyyttä 10 prosenttia toimituspalkkiosopimuksen palkkiota alemmiksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

23 § Kiteen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö
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, 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. Päivitettyyn ohjesääntöön on tehty muutoksia 6 a §, 6 b §, 10 §, 14 § ja
16 §:n.

Kirkko- ja seurakuntaneuvoston ohjesäännön muutokset on voimaan tullakseen
alistettava hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. (Kirkkohallituksen
yleiskirje nro 14/2021).
Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivitystä on käsitelty kirkkoneuvostossa 8.6.2021 § 82
ja 9.11.2021 § 145, kirkkovaltuustossa 15.6.2021 § 33 ja 21.12.2021 § 56. Aiemmassa
ohjesäännön päivityksessä on havaittu puutteita ja tuomiokapitulilta on pyydetty
käsittelyn perumista.
Liite 4: päivitetty ohje- ja johtosääntö
Valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö Rauni Pennanen p. 045 609 7339
rauni.pennanen@evl.fi
Päätösehdotus (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: Päätösehdotus hyväksyttiin.
--Päätösehdotus (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: Päätösehdotus hyväksyttiin.

24 §
Muut asiat

25 §
Ilmoitusasiat

Tolppojen tarina -kirkko-ooppera on lyhennetty noin 1 h 15 min näytökseksi

26 §
Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.38

