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1.10.2021 Markku Komulainen, Kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA 8/2021
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika
Tiistai 5.10.2021 17:00–
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
Mikkonen Leena-Susanna kappalainen
Kinisjärvi Heli
kappalainen
Pöytäkirjan allekirjoitus: ___________________________________________________________
Markku Komulainen
Jertta Harinen
puheenjohtaja
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi Kiteellä 5.10.2021.

_______________________________ _______________________________
Hannu-Heikki Hakulinen
Tellervo Hurskainen
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen on yleisesti
nähtävillä Kiteen kirkkoherranvirastossa ajalla 6.10. – 5.11.2021. 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
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122 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00.

123 §
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 esityslistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenten tietoon 1.10.2021.
Päätösesitys (pj.): Todetaan kokouksen läsnäolijat. Todetaan kokous laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin läsnäolijat. Hyväksyttiin.

124 §
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.
Päätösesitys (pj.): Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestystä noudattaen.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Hannu-Heikki Hakulinen ja Tellervo Hurskainen.
Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 6.10. – 5.11.2021.
Päätös: Hyväksyttiin.
Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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125 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösesitys (pj.): Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin.

126 §
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 markku.komulainen@evl.fi
vs. talouspäällikkö Jertta Harinen p. 045 609 7339 jertta.harinen@evl.fi
Päätösesitys (pj.):
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 24.8.2021 tekemät päätökset ovat
syntyneet oikeassa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai ole
muutoinkaan lainvastaisia.
Päätös: Hyväksyttiin.

127 §
Iso-Pappilan myynti

Taloudellinen jaosto 13.4.2021 55 § Pappilan myynti
Pappilaan on tarjottu vaihdossa osakehuoneistoa. Kahden muun ostajakandidaatin
kanssa on keskustelut hinnasta menossa. Näiden kolmen ehdokkaan lopulliset hinnat
saadaan kokoukseen.
Päätösehdotus: Taloudellinen päättää kuinka pappilan myynnissä edetään
Päätös: Taloudellinen jaosto päättää esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkon
hallinnolle, että Pappilan kiinteistö myydään Soile Luukkaiselle 35 000 euron hintaan.
Jaosto toteaa, että kiinteistö myydään ilman irtaimistoa.
Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto 27.4.2021 67 § Pappilan määräalan myynti
Pappilan määräala on ollut myytävänä välittäjän kautta vuoden 2020 aikana, mutta se
ei tuonut tarjouksia kohteesta. Määräala laitettiin myyntiin huutokaupat.com sivustolle
ajalla1.2-9.3.2021, siten että myyjä päättää erikseen tarjouksen hyväksymisestä.
Seurakunnalle on lisäksi osoitettu kirje, jossa esitettiin Pappilan määräalan vaihtoa
Kiteellä olevaan osakehuoneistoon. Huutokaupassa saatu korkein tarjous oli 18 750
euroa. Taloudellinen jaosto valtuutti talouspäällikön neuvottelemaan tarjoajien kanssa
riittävän korkean kauppahinnan saamiseksi.
Neuvotteluissa huutokaupat.com sivustolla korkeimman tarjouksen tehnyt nosti
tarjouksensa 35 000 euroon. Liitteenä arviokirja Pappilan määräalasta (LIITE 5)
Taloudellinen jaosto käsitteli 13.4. myyntiä
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Pappilan
määräala myydään Soile Luukkaiselle 35 000 euron hintaan liittymineen ilman
irtaimistoa.
Päätös: Hyväksyttiin esitys päätökseksi

Kirkkovaltuusto 24.8.2021 44 § Pappilan myynti
Puheenjohtajan esitys: Kirkkovaltuusto päättää myydä Pappilan määräalan Soile
Luukkaiselle 35 000 euron hintaan liittymineen ilman irtaimistoa.
Puheenjohtajan muutettu esitys: Kirkkovaltuusto päättää palauttaa asian
kirkkoneuvostolle uudelleen valmisteluun.
Päätös: Hyväksyttiin.

Kirkkoneuvosto 5.10.2021
Kiteen seurakunnan omistama, Kiteen kaupungissa sijaitseva vuonna 1839 rakennettu
Isopappila Savikontie 7, 82500 Kitee myyntiä on käsitelty kirkkoneuvostossa
27.4.2021, jolloin asian valmistelusta vastannut vs. talouspäällikkö Mikko Juvonen
esitti kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle kaupan hyväksymistä
korkeimman tarjouksen tehneelle Soile Luukkaiselle 35.000 euron hintaan.
Seurakunnan kiinteistöjen myynnistä päättää kirkkoneuvoston esityksestä
kirkkovaltuusto, jonka tekemät päätökset alistetaan hyväksyttäväksi
kirkkohallitukselle. Kirkkohallitus edellyttää päätöksestä käyvän ilmi kiinteistön
yksilöintitiedot, kuten myytävän kohteen sijainti ja osoite, kiinteistörekisteritunnus,
Täytäntöönpano
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Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
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PÖYTÄKIRJA 8/2021
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
myyntipäätös, määräalan koko, kauppaan kuuluvat rakennukset, kauppaan sisältyvät
sähkö- vesi- ja viemäriliittymät sekä puusto. Lisäksi liitteenä tulee olla kartta, josta
ilmenee selkeästi myytävä kohde. Edellisten lisäksi päätöksestä on käytävä ilmi
kaupan kuluista vastaava taho. Esittelytekstissä tulee myös kuvata myyntiprosessi.
Kirkkoneuvoston pöytäkirjasta ei käy ilmi edellä luetellut kohteen yksilöinti- ja muut
tiedot.
Edellä kuvatun lisäksi kirkkohallitus edellyttää dokumentointia saaduista tarjouksista.
Saatuja tarjouksia ei ole dokumentoitu. Mikäli kirkkovaltuusto asiaa käsitellessään
24.8.2021 olisi päättänyt myydä kohteen korkeimman tarjouksen tehneelle Soile
Luukkaiselle, päätös ei hyvin todennäköisesti olisi edellä lueteltujen valmistelusta
johtuvien puutteiden vuoksi saanut lainvoimaa. Niinpä kirkkovaltuusto päätti
palauttaa asian uudelleen valmisteluun.
Kohteen myyminen edellyttää myyntiprosessin uudelleen käynnistämistä.
.
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Lisätietoja: talouspäällikkö Jertta Harinen p. 045 609 7339 jertta.harinen@evl.fi
Päätösesitys (tp.): Kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa talouspäällikön valmistelemaan
Kiteen kaupungissa sijaitsevan Iso-Pappila tilaan RN:o 29:66 kuuluvan noin 9000
m²:n määräalalla olevan vuonna 1839 rakennetun 360 m²:n suuruisen Iso-Pappilan
(kiinteistötunnus 260 – 408 – 29 – 66) myyntiä irtaimistoineen, pihapiirissä olevine
rakennuksineen sekä sähkö-, vesi- ja viemäriliittymineen.
Päätös: Hyväksyttiin. Kohde myydään tarjousten perusteella.

128 §
Romolan myynti
Taloudellinen jaosto 13.4.2021 56 § Romolan myynti
Keskustelu hinnasta yhden tarjoajan kanssa on menossa. Lopullinen hinta saataneen
kokoukseen.
Täytäntöönpano
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Päätösehdotus: Taloudellinen jaosto päättää kuinka Romolan myynnissä edetään
Päätös: Taloudellinen jaosto päättää esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkon
hallinnolle, että Pappilan kiinteistö myydään Soile Luukkaiselle 10 250 euron hintaan.
Jaosto toteaa, että kiinteistö myydään ilman irtaimistoa.

Kirkkoneuvosto 27.4.2021 68 § Romolan määräalan myynti
Määräala laitettiin myyntiin huutokaupat.com sivustolle ajalla1.2-9.3.2021, siten että
myyjä päättää erikseen tarjouksen hyväksymisestä. Huutokaupassa saatu korkein
tarjous oli 10 250 euroa.
Taloudellinen jaosto käsitteli 13.4. myyntiä
Liitteenä arviokirja Romolan määräalasta (LIITE 6)
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Romolan
kiinteistön määräala myydään Soile Luukkaiselle 10 250 euron hintaan liittymineen
ilman irtaimistoa.
Päätös: Hyväksyttiin esitys päätökseksi

Kirkkovaltuusto 24.8.2021 43 § Romolan määräalan myynti
Puheenjohtajan esitys: Kirkkovaltuusto päättää myydä Romolan kiinteistön määräalan
Soile Luukkaiselle 10 250 euron hintaan liittymineen ilman irtaimistoa.
Puheenjohtajan muutettu esitys: Kirkkovaltuusto
kirkkoneuvostolle uudelleen valmisteluun.

päättää

palauttaa

asian

Päätös: Hyväksyttiin.

Kirkkoneuvosto 5.10.2021
Kiteen seurakunnan omistama, Kiteen kaupungissa sijaitseva vuonna 1857 rakennettu
Romola, Romolantie 17, 82500 Kitee myyntiä on käsitelty kirkkoneuvostossa
27.4.2021, jolloin asian valmistelusta vastannut vs. talouspäällikkö Mikko Juvonen
esitti kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle kaupan hyväksymistä
korkeimman tarjouksen tehneelle Soile Luukkaiselle 10.250 euron hintaan.
Seurakunnan kiinteistöjen myynnistä päättää kirkkoneuvoston esityksestä
kirkkovaltuusto, jonka tekemät päätökset alistetaan hyväksyttäväksi
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kirkkohallitukselle. Kirkkohallitus edellyttää päätöksestä käyvän ilmi kiinteistön
yksilöintitiedot, kuten myytävän kohteen sijainti ja osoite, kiinteistörekisteritunnus,
myyntipäätös, määräalan koko, kauppaan kuuluvat rakennukset, kauppaan sisältyvät
sähkö- vesi- ja viemäriliittymät sekä puusto. Lisäksi liitteenä tulee olla kartta, josta
ilmenee selkeästi myytävä kohde. Edellisten lisäksi päätöksestä on käytävä ilmi
kaupan kuluista vastaava taho. Esittelytekstissä tulee myös kuvata myyntiprosessi.
Kirkkoneuvoston pöytäkirjasta ei käy ilmi edellä luetellut kohteen yksilöinti- ja muut
tiedot.
Edellä kuvatun lisäksi kirkkohallitus edellyttää dokumentointia saaduista tarjouksista.
Saatuja tarjouksia ei ole dokumentoitu. Mikäli kirkkovaltuusto asiaa käsitellessään
24.8.2021 olisi päättänyt myydä kohteen korkeimman tarjouksen tehneelle Soile
Luukkaiselle, päätös ei hyvin todennäköisesti olisi edellä lueteltujen valmistelusta
johtuvien puutteiden vuoksi saanut lainvoimaa. Niinpä kirkkovaltuusto päätti
palauttaa asian uudelleen valmisteluun.
Kohteen myyminen edellyttää myyntiprosessin uudelleen käynnistämistä.

Lisätietoja: talouspäällikkö Jertta Harinen p. 045 609 7339 jertta.harinen@evl.fi
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Päätösesitys (tp.): Kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa talouspäällikön valmistelemaan
Kiteen kaupungissa kaava-alueella sijaitsevan Kiteen- ja Romolantiehen rajoittuvan
Romola-tilaan RN:o 19:44 kuuluvan noin 5000 m²:n määräalalla olevan vuonna 1857
rakennetun Romolan (kiinteistötunnus 260 – 423 – 19 – 44) myyntiä irtaimistoineen,
pihapiirissä olevine rakennuksineen sekä sähkö-, vesi- ja viemäriliittymineen.
Päätös: Hyväksyttiin. Kohde myydään tarjousten perusteella.

129 §
Irtisanoutuminen seurakuntamestarin virasta
Leena Sysmäläinen on pyytänyt eroa seurakuntamestarin virasta 19.7.2021 siten, että
viimeinen työssäolopäivä on 19.8.2021.
Päätösesitys (tp.): Kirkkoneuvosto myöntää eron.
Päätös: Hyväksyttiin.
130 §
Irtisanoutuminen seurakuntamestarin virasta
Seppo Rautiainen on pyytänyt eroa seurakuntamestarin virasta 15.9.2021 siten, että
viimeinen työpäivä on 25.1.2022.
Päätösesitys (tp.): Kirkkoneuvosto myöntää eron.
Päätös: Hyväksyttiin.

131 §
Seurakuntamestarin virkojen lakkauttaminen
Kiteen seurakunnan alueella sijaitsevassa Kesälahden kappeliseurakunnassa on ollut
60 %:n seurakuntamestarin virka. Viran tehtäviin on kuulunut suntion tehtävien lisäksi
hautausmaatyötä sekä emäntänä toimimista ja ajoittain myös siistijän työtehtäviä.
Kesälahdella työskentelee 30 %:lla toimella siivooja.
Kiteen seurakunnassa puolestaan on ollut 100 %:n seurakuntamestarin virka, jonka
tehtäväkenttään on kuulunut suntion tehtävien lisäksi myös laaja-alainen
kiinteistönhoito. Seurakunnassa on tällä hetkellä seurakuntamestarin lisäksi kaksi
muuta suntion tehtäviä hoitavaa työntekijää.
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Seurakunta on päättänyt keväällä 2021 lakkauttaa Papinniemen leirikeskuksen
toiminnan alkaen syksystä 2021, eikä emännän tarvetta leirikeskuksella siten enää
jatkossa ole.
Molempien seurakuntamestarien pyydettyä eroa tehtävistään tehtäväkentän
painopistealueita on tarkasteltu uudelleen ja todettu, ettei jatkossa ole tarvetta kahdelle
seurakuntamestarille. Kiinteistönhoito vaatii laaja-alaista työpanosta ja osaamista ja
siksi seurakuntaan esitetään perustettavan kiinteistönhoitajan toimi. Muut työtehtävät
saadaan järjestettyä olemassa olevan työvoiman turvin.
Asiassa on kuult yhteistyötoimikuntaa, joka antaa lausuntonaan kirkkoneuvostolle,
että se yhtyy virkojen lakkautukseen sekä tarpeeseen tehtävien
uudelleenorganisoinnista.
Lisätietoja: talouspäällikkö ja työsuojelupäällikkö Jertta Harinen p. 045 609 7339
jertta.harinen@evl.fi
LIITE: Yhteistyötoimikunnan lausunto
Päätösesitys (tp.): Kirkkoneuvosto päättää lakkauttaa kaksi seurakuntamestarin virkaa.
Muutettu päätösesitys (tp.): Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
lakkauttaa kaksi seurakuntamestarin virkaa.

132 §
Kiinteistö- ja hautausmaakatselmuskierros

Kirkkoneuvosto 8.6.2021 86 § Muut asiat

3. Kiinteistösuunnitelmatyöryhmän valinta
Päätösesitys (pj.):
3. Kirkkoneuvosto valtuuttaa taloudellisen jaoston täydennettynä Seppo Rautiaisella
valmistelemaan kirkkoneuvostolle kiinteistösuunnitelmaa 31.12.2021 mennessä.
Kiinteistösuunnitelmatyöryhmän puheenjohtajana toimii talouspäällikkö.
Päätös:
3. Kirkkoneuvosto valtuuttaa taloudellisen jaoston täydennettynä Seppo Rautiaisella
valmistelemaan kirkkoneuvostolle kiinteistösuunnitelmaa 31.12.2021 mennessä.
Kiinteistösuunnitelmatyöryhmän puheenjohtajana toimii talouspäällikkö.
Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJA 8/2021
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Kirkkoneuvosto 5.10.2021
Kirkkoneuvosto käsitteli kiinteistöasiaa kokouksessaan 8.6.2021 muissa asioissa
kohdassa kolme ja valitsi kiinteistösuunnitelmatyöryhmän laatimaan
kiinteistösuunnitelmaa. Kiinteistösuunnitelmatyöryhmään valittiin talouspäällikkö
Jertta Harinen, seurakuntamestari Seppo Rautiainen sekä taloudellisen jaoston jäsenet:
Raimo Oksman, Pekka Barck, Tellervo Hurskainen, Matti Kammonen ja Birgitta
Muukkonen. Taloudellinen jaosto on aikaisempina kesinä tehnyt
hautausmaakatselmuksen, ja työryhmää on kuulunut myös puistotyön esimies Päivi
Koponen. Kiinteistö- ja hautausmaakatselmukset päätettiin toteuttaa samalla
kierroksella.
Työryhmä kokoontui kaksi kertaa, 31.8.2021 ja 2.9.2021 tehden huomioita
kiinteistöihin ja hautausmaihin liittyen.
Hautausmaiden hoito havaittiin toteutettavan laadukkaasti. Haudat olivat hyvin
hoidettuja, jätteiden lajittelu ja piha-alueet todettiin myös olevan erinomaisessa
kunnossa. Kiinteistöjen osalta havaittiin korjaustarpeita ja työryhmä kiinnitti
ensisijaisesti kunnostusta vaativiin toimenpiteisiin.
Palomäen hautausmaan vesijohtojen rakenteesta ei löydy ajantasaisia piirustuksia.
Vesijohdot kulkevat osittain hautojen alla ja vesijohtoihin on haudan kaivuun
yhteydessä tullut vaurioita, joita on hankala niiden haasteellisen sijainnin vuoksi
korjata. Hautausmaa vaatii uuden vesijohtoverkostosuunnitelman ja verkoston osittain
uudelleen rakentamisen. Hautausmaakatselmustyöryhmä on kesällä 2020 kiinnittänyt
huomiota hautausmaata ympäröivän aidan osittaiseen puuttumiseen. Puuttuvalle
kohdalle ei ole rakennettu aitaa. Työryhmä velvoittaa huolehtimaan aidan
rakentamisen vuoden 2021 aikana.
Kiteen seurakuntakeskuksessa havaittiin olevan akuutteja korjaustarpeita vaativia
kohtia. Kiinteistöön päätettiin toteuttaa kuntokartoitus, joka suoritetaan 8.10.2021.
Kiteen kirkon osalta työryhmä kiinnitti huomiota katon kuntoon, sadevesien
ohjaukseen sekä kirkon eteisen ja parven seinäpintojen rappeutumiseen. Työryhmä
suosittaa kirkossa tehtäväksi korjaustoimenpiteet 2022 - 2023 aikana. Työryhmä
suosittaa myös poistamaan kirkon seinien vierestä istutukset ja siirtämään ne
loitommaksi puistoalueelle.
Kiteen sankarihautausmaan seppeleenlaskupaikalla olevan kivetyksen työryhmä totesi
olevan korjaustarpeessa. Työryhmä suosittaa kivetyksen kunnostamista kesän 2022
aikana. Lisäksi työryhmä suosittaa sankarihautausmaalle laadittavan QR-koodilla
toimivia tietoiskuja sotiemme sankarivainajista sekä sodan vaiheista.
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Kesälahden kirkon uuden seurakuntasalin ja keittiön lattiapinnat vaativat
korjaustoimenpiteitä. Kirkon ulkoeteisen ja rappukäytävän seinät sekä kirkon katossa
olevat palkit vaativat rapistuneen maalin poistoa ja uutta pintakäsittelyä. Sakastin
ikkuna vaatii uuden pellityksen ja kirkon puolella sijaitsevat WC-tilat vaativat
remontointia. Sankarihautausmaan todettiin olevan hyvin hoidetussa kunnossa.
Hautausmaalla olevat ristit vaativat oikaisua. Myös hautausmaalla sijaitseva
huoltorakennus kaipaa uutta pintakäsittelyä.
Kesälahden Hellaniemen leirikeskukseen ja piha-alueella sijaitsevaan
asuinrakennukseen päätettiin toteuttaa kuntokartoitus, joka on suunniteltu
toteutettavaksi 18.10.2021. Leirikeskuksen piha-alueella olevat majoituskäytössä
olleet mökit myytiin kesällä 2021. Asuinrakennus on vuokralla, mutta leirikeskus ei
ole käytössä vuoden 2013 jälkeen.
Papinniemen leirikeskuksella havaittiin olevan korjaustarpeita. Rantasaunan todettiin
kaipaavan uutta maalipintaa ja leirikeskuksen havaittiin vaativan pesua ja pieniä
korjaustarpeita. Seurakunta on palkannut kirvesmiehen hoitamaan korjaustarpeita ja
remontin odotetaan valmistuvan lokakuun puoleen väliin mennessä. Pyhäjärven
rannalla sijaitsevassa leirikeskuksessa ei suunnitelman mukaisesti järjestetä toimintaa
enää kesällä 2022 ja kiinteistö on päätetty laittaa myyntiin. Kohteen myyntiä
valmistellaan lokakuun aikana.
Rääkkylän Niemisen kappelissa työryhmä havaitsi pintakäsittelytarvetta sekä
ikkunanpielissä että kappelin ulkoseinissä. Lisäksi todettiin olevan tarve uuden biowc:n rakentamiselle. Korjaustoimenpiteet suunnitellaan toteutettavaksi kesän 2022
aikana.
Rääkkylän seurakuntakeskus on Rääkkylän OP:n omistuksessa. Työryhmä totesi
toiminnan olevan hyvin järjesteltyä.
Rääkkylän kappelin lattia vaatii uuden maalipinnan. Pintakäsittelyä on suunniteltu
toteutettavaksi jo aikaisemmin, mutta asia on siirtynyt. Työryhmä suosittaa asian
korjaamista kesään 2023 mennessä. Lisäksi kappelissa havaittiin tarvetta
ilmanvaihtoluukuille, jotka suunnitellaan tehtäväksi vuoden 2022 aikana.
Rääkkylän kirkko on saanut kesän 2021 aikana uuden maalipinnan. Sokkelin havaittiin
kaipaavan uutta pintakäsittelyä ja se suunniteltiin toteutettavaksi kevään 2022 aikana.
Lepokankaan kappelilla työryhmä teki havainnon invarampin puuttumisesta.
Työryhmä on tehnyt asiassa havainnon jo aikaisemmin. Työryhmä piti invarampin
rakentamista akuuttina. Ramppi asennetaan syksyn 2021 aikana.
Heinoniemen kappelin piha-alueella havaittiin sadevesien ohjauksen vuoksi tarvetta
maanmuokkaukselle, joka suositellaan toteutettavaksi 2022 – 2023.
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Väärämäen kirkossa havaittiin tarve uuden invaluiskan rakentamiselle sekä
ulkorappusten uusimiselle. Hautakumpareiden tasoittamisen todettiin siisteyttävän
aluetta sekä helpottavan haudanhoitoa. Käyttämättömän pihakaivon todettiin olevan
terveydelle haitallinen ja siksi kaivo vaatii täyttämisen soralla. Kirkon sisäpuolella
katossa havaittiin pintakäsittelytarvetta.
Lisätiedot: talouspäällikkö Jertta Harinen p. 045 609 7339, jertta.harinen@evl.fi
Päätösesitys (pj.): Kirkkoneuvosto päättää sisällyttää kiinteistösuunnitelmatyöryhmän
havainnoimat korjaustarpeet suunnitelman mukaisesti tulevan vuoden talousarvioon
sekä tulevien vuosien taloussuunnitelmiin.
Päätös: Hyväksyttiin.

133 §
Kiinteistönhoitajan toimen täyttäminen
Kiteen seurakunnan alueella sijaitsee neljä kirkkoa, kolme seurakuntakeskusta, useita
kappeleita sekä kaksi leirikeskusta. Osana tehtyä seurakuntalaisaloitetta kiinteistöjen
kuntoa ja kiinteistöihin käytettäviä resursseja on tarkasteltu. Hyvä ja huolellinen
kiinteistöjen kunnossapito sekä kiinteistöjen määräaikaisvuosihuollot vaativat
nykyistä enemmän resursseja. Seurakunnassa on ilmennyt tarve kiinteistönhoitajan
palkkaamiseen. Taloudellinen jaosto käsitteli asiaa kokouksessaan 31.8.2021 ja totesi
tarpeelliseksi täyttää kiinteistönhoitajan toimen. Tehtävä on tarkoitus täyttää 1.1.2022
alkaen.
Lisätiedot: talouspäällikkö Jertta Harinen p. 045 609 7339, jertta.harinen@evl.fi
Päätösesitys (tp.): Kirkkoneuvosto päättää julistaa kiinteistönhoitajan toimen
avoimeksi ja täyttää sen alkaen 1.1.2022 sekä valtuuttaa talouspäällikön
valmistelemaan asiaa.
Päätös: Hyväksyttiin.

134 §
Tolpojen tarina
Kirkkoneuvosto 29.5.2018 80 § Luvan antaminen kirkko-oopperan esittämiseen Rääkkylän
kirkossa ja kustannuksiin osallistuminen
Säveltäjä, näytelmäkirjailija ja kulttuurituottaja Paavo Joensalon johtama
kulttuuriyhdistys Eettisesti Innovatiiviset Kulttuurin Uudistajat EIKU ry auttaa
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lupaavia kulttuurikykyjä siivilleen tuottamalla eettisen arvopohjan omaavia
kulttuuriproduktioita.
Joensalo on käsikirjottanut Tolpojen kolmen polven kirkonrakentajasuvusta kertovan
pienoisoopperan libreton v. 1998 ja säveltänyt siihen alkulaulun sekä muutamia
kohtauksia. jota musiikkia on esitetty joissakin EIKU ry:n konserteissa. Eija Tolppo,
joka on Tolpojen kirkonrakentajasuvun jälkeläinen suoraan alenevassa polvessa, on
innostunut Joensalon pienoisoopperaideasta ja kannustanut laajentamaan sitä
täysimittaiseksi kirkko-oopperaksi.
Tolpojen rakentamia kirkkoja ovat Kerimäen puukirkko, valm. v. 1847, Rääkkylän
puukirkko, valm. v. 1851, Ruokolahden puukirkko, valm. v. 1854, Liperin tiilikirkko,
valm. v. 1858 ja Sotkamon puukirkko valm. 1870.
Nyt EIKU ry:ssä on suunnitteilla kirkko-oopperan valmistaminen vuosien 2018 –
2021 aikana ja oopperan esityskiertueen toteuttaminen v. 2022, jolloin Theodor
Tolpon syntymästä tulee kuluneeksi 200 vuotta.
Ruokolahden, Sotkamon, Liperin ja Kiteen seurakunnalta sekä Kerimäen
kappeliseurakunnalta tiedustellaan, onko seurakunta valmis sitoutumaan yhteistyöhön
hankkeessa. Seurakunnan kustannukset hankkeessa olisivat v. 2018 – 2021 500 €/v ja
v. 2022 1.000 €, yhteensä 3000 €. Kirkko-ooppera esitettäisiin Rääkkylän kirkossa v.
2022.
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola, p. 040 7391 923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto päättää Kiteen seurakunnan osallistumisesta kirkko-oopperahankkeeseen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto suhtautui myönteisesti kirkko-ooppera hankkeeseen ja päätti
osallistua siihen 500,00 euron rahoitusosuudella v. 2018. Vuosien 2019 – 2022
rahoitukseen osallistumisesta päätetään vuosittain hankkeen edistymisen mukaan.

Kirkkoneuvosto 27.4.2021 63 § Kirkko-oopperan, Tolpojen tarina, tukeminen
Kiteen seurakunnan kirkkoneuvoston 5/2018 § 80 mukaan Kiteen kirkkoneuvosto on
antanut luvan Rääkkylän kirkon Tolpon kirkonrakentajasuvusta kertovan
oopperaesityksen järjestämiseen EIKU ry:n toimesta ja sitoutunut sen mukanaan
tuomiin kustannuksiin seuraavasti: vuodet 2018-2021 500 euroa vuodessa ja vuonna
2022 1000 euroa eli yhteensä 3000 euroa.
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Puheenjohtajan päätösesitys: Kiteen kirkkoneuvosto päättää suorittaa
päätöksensä mukaisesti vuoden 2021 maksun 500 euroa EIKU ry:lle ja
esittää Kiteen seurakunnan kirkkovaltuustolle lisättäväksi vuoden 2022
talousarvioon loppumaksua vastaavan 1000 euron määrärahan.
Päätös: Hyväksyttiin esitys päätökseksi

Kirkkoneuvosto 5.10.2021
Kirkkoneuvosto on suhtautunut v. 2018 myönteisesti kirkko-oopperahankkeeseen
osallistumiseen. Tuolloin kustannuksiksi on esitetty vuosien 2018 – 2021 aikana 500
€/vuosi ja vuoden 2022 kustannuksiksi on esitetty 1000.00 €. EIKU ry on lähestynyt
asian tiimoilta uudelleen syksyllä 2021 ja esittänyt hankkeelle uudet kustannukset.
Vuosien 2018 – 2021 osalta kustannukset ovat pysyneet aiemmin esitellyn mukaisina,
mutta vuodelle 2022 EIKU ry pyytää kutakin seurakuntaa myöntämään 5000.00 €
avustuksen.
Lisätiedot: kirkkoherra Markku Komulainen p. 050 569 5656
markku.komulainen@evl.fi
LIITE: Tolpojen tarina-hanke sekä aiesopimus
Päätösesitys (pj.): Kirkkoneuvosto käy asiasta keskustelun ja päättää osallistumisesta
sekä avustuksen suuruudesta vuoden 2022 osalta.
Päätös: Kirkkoneuvosto on aikaisemmin sitoutunut osallistumaan kustannuksiin
vuosien 2018 – 2021 aikana 500.00 €/vuosi ja vuonna 2022 1000.00 €. Seurakunta
järjestää tilaisuudessa väliaikatarjoilun. Muiden kustannusten osalta kirkkoneuvosto
päättää pysyä aikaisemmin sovitun mukaisessa suunnitelmassa ja maksaa avustusta sen
mukaisesti, 1000.00 € vuonna 2022. Lisäksi kirkkoneuvosto edellyttää kirkko-oopperan
toteuttamista esitetyn tiistain 23.8.2022 sijaan toteutettavaksi ennalta sovittuna
sunnuntaina.

135 §
Henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelman hyväksyminen
Yhteistyötoimikunta on käynyt kokouksessaan läpi henkilöstön koulutus- ja
kehittämissuunnitelman vuodelle (2021 -) 2022. Suunnitelma on keskeneräinen, ja
siinä on vain ne koulutukset, joihin ilmoittautuminen päättyy ennen 9.11.2021.
Suunnitemaa on tarkoitus täydentää loka - marraskuun 2021 aikana.
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Päätösesitys (pj.): Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan koulutus- ja
kehittämissuunnitelman ja täydentää sitä seuraavassa kokouksessaan 9.11.2021.
Päätös: Hyväksyttiin.
136 §
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

137 §
Ilmoitusasiat
-

Kreikkalan saaren ortodoksisen kirkon pastellityön luovutus Kiteen ortodoksiselle
kirkolle Iso-Pappilan seinältä
Rääkkylän seurakuntatalon purkulupapäätös

Päätösesitys (pj.): Asiat merkittiin tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin.

138 §
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.
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Lisätiedot:
kirkkoherra Markku Komulainen p. 050 569 5656 markku.komulainen@evl.fi
talouspäällikkö Jertta Harinen p. 045 609 7339 jertta.harinen@evl.fi

Kirkkoherra:
18/2021 Virkavapaus – 27. - 29.8.2021
19/2021 Virkavapaus – 1.9. - 10.10.2021
20/2021 Virkavapaus – 13.9. - 22.9.2021
21/2021 Ehtoollisen jako-oikeus
22/2021 Virkavapaus – 23.9. - 10.10.2021

Talouspäällikkö:
6/2021 Kiinteistönhoitajan palkkaaminen määräajaksi
7/2021 Kirvesmiehen palkkaaminen määräajaksi
Päätösesitys (pj.): Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, kirkkoneuvoston
puheenjohtajan ja talouspäällikön päätökset ajalta 24.8.2021 – 1.10.2021.
Päätös: Hyväksyttiin. Kirkkoherran tekemä päätös 21/2021 Ehtoollisen jako-oikeus on
kirkkoherran toimesta poistettu Hallintolain 8 luvun 50 §:n 3 momentin mukaisesti.

139 §
Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19:30.
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