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”
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Vaittinen Merja
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”
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Kurkola Ilmo
Ikonen Rauni
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1§
Kokouksen avaus
Yhdessä veisatun virren jälkeen kirkkoherra Ilmo Kurkola piti alkuhartauden.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KJ 8: 5,2
Kokouskutsussa on ilmoitettava 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. KL 7: 4,1
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.
Kirkkovaltuuston jäsenille on lähetetty kokouskutsu asialuetteloineen 1.6.2020 sekä
kokouksen esityslista 1.6.2020. Kokouskutsu on ollut nähtävänä seurakunnan
ilmoitustaululla 1.6.2020 lähtien (liite 1).
Päätösehdotus (pj.):
Suoritettavan nimenhuudon jälkeen todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös:
Suoritetun nimenhuudon jälkeen kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kiteen kirkkoherranvirastossa
16.6.2020 – 16.7.2020.
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3§
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää,
että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Päätösehdotus (pj.):
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Birgitta
Muukkonen ja Raimo Oksman.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4§
Ääntenlaskijoiden valitseminen
Päätösehdotus (pj.):
Tämän kokouksen ääntenlaskijoiksi valitaan Liisa Ratilainen ja Seppo Rönkkönen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5§
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.

Päätösehdotus (pj):
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätetään ottaa muissa asioissa
käsiteltäväksi § 11 a) Marja-Riitta Väistö-Honkasen aloite ja § 11 b) Kiteen seurakunnan
kirkkoherran vaalin toimittaminen sekä § 11 c) Suomen Lähetysseuran
vuosikokousedustajien valinta.
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Päätös:
Yksimielisesti hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Muissa asioissa
päätettiin ottaa käsiteltäväksi § 11 a) Marja-Riitta Väistö-Honkasen aloite ja § 11 b) Kiteen
seurakunnan kirkkoherran vaalin toimittaminen sekä § 11 c) Suomen Lähetysseuran
vuosikokousedustajien valinta.

6§
Esitys vuoden 2021 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.
Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen, puh. 045-6097339 rauni.ikonen@evl.fi
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Kiteen seurakunnan 1,8
tuloveroprosentin vuodelle 2021.
Päätös:
Kirkkovaltuusto vahvisti Kiteen seurakunnan 1,8 tuloveroprosentin vuodelle 2021.

7§
Kiteen seurakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019
”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
________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

/

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

2/2020
2/2020

9.6.2020
5
tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai
yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen
viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä” KJ 15:5.4
Kiteen seurakunnan vuoden 2019 toimintatuotot ovat 514.542,56 euroa ja toimintakulut
2.413.592,95 euroa. Toimintatuotot ovat 56.888,47 euroa suuremmat kuin vuonna 2018.
Toimintakulut ovat 5.064,43 euroa pienemmät kuin toimintamenot vuonna 2018.
Kirkollisverotuloja kertyi 2.008.461,44 euroa. Kertymä on 601,90 euroa vähemmän kuin
vuonna 2018. Valtionrahoitus on 242.376 euroa, 10.128,84 euroa vähemmän kuin vuoden
2018 valtionrahoitus.
Vuosikate on 149.045,20 euroa positiivinen ja poistojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi
muodostuu 65.755,17 euroa.
Kiteen seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 (Liite 2).
Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen p. 045- 609 7339
rauni.ikonen@evl.fi
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Kiteen seurakunnan tilikauden
2019 tuloksen 59.465,65 euroa ja poistoeron muutoksen 6.289,52 euroa jälkeen
muodostuvan ylijäämän 65.755,17 euroa siirrettäväksi Edellisten tilikausien yli/alijäämätilille.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä tilikauden 2019 tuloksen 59.465,65 euroa ja
poistoeron muutoksen 6.289,52 euroa jälkeen muodostuvan ylijäämän 65.755,17 euroa
siirron Edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

8§
Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilivuodelta 2019
Tilintarkastusyhteisö BDO Oy on antanut tilintarkastuskertomuksen 18.5.2020 Kiteen
seurakunnan kirkkovaltuustolle (Liite 3).
Tarkastuksen tulokset
Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti.
Seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.
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Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja
määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta,
taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Haluamme kiinnittää
huomiota siihen, että koronaepidemia saattaa erityisesti pitkittyessään vaikuttaa
merkittävästi
seurakunnan
taloudelliseen
tilanteeseen
aiheuttaen
esimerkiksi
verotulokertymän heikentymistä.
Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.
Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen p. 045- 609 7339
rauni.ikonen@evl.fi
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto
päätti
antaa
tilinpäätöksen
tilintarkastajien
tarkastettavaksi.
Tilintarkastajien kertomuksessaan esitetyn lausunnon mukaisesti kirkkovaltuusto päättää
hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2019.
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen yksimielisesti ja myönsi vastuuvapauden
tilivelvollisille vuodelta 2019.

9§
Kesälahden pappilan myynti
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 27.11.2018 tehnyt päätöksen Kesälahden vanhan
pappilan myynnistä. Myynnin kohteena ovat määräala (n. 5000 m2) ja siinä sijaitsevat
rakennukset. Myynnin välittäjänä on toiminut Finland Consult Oy yhteistyössä
Huutokauppa.comin kanssa. Huutokauppa.com sivuston myynti-ilmoitus julkaistiin
5.2.2020 ja tarjousten jättöaika päättyi sunnuntaina 8.3.2020. Tarjouskilpailussa
määräaikaan mennessä korkeimman tarjouksen jätti Pekka Asikainen Kesälahdelta, 86.000
euroa.
Taloudellinen jaosto on käsitellyt tarjoukset kokouksessaan 24.3.2020 ja esittää
yksimielisesti, että Kesälahden vanhasta pappilasta hyväksytään Pekka Asikaisen
Huutokauppa.comiin tekemä tarjous 86.000 euroa.
Laillistetun kiinteistövälittäjän arvio on ollut nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa. (Liite
4 sekä kartta liite 5)

________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

/

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

2/2020
2/2020

9.6.2020
7
Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää kirkkovaltuusto. Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan
kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä,
vaihtamista tai luovuttamista on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, lohkomis- ja lainhuutokuluista.
Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen, puh. 045-6097339 rauni.ikonen@evl.fi
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kesälahden pappilan määräala (noin 5000
m2) ja siinä sijaitsevat rakennukset myydään Pekka Asikaiselle 86.000 euron
kauppahinnalla.
Myyntipäätös alistetaan Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin
vahvistettavaksi.

yksimielisesti.

Päätös

alistetaan

kirkkohallituksen

10 §
Aloite rakennusten kuntokartoitus
Tellervo Hurskainen jätti kirkkovaltuustolle 11.12.2018 aloitteen Kiteen seurakunnan
rakennusten kuntokartoitusten laatimisesta.
KJ 7 luvun 9 §:n mukaan seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan
toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.
Aloite palautettiin kirkkoneuvoston valmisteluun 29.1.2019. Aloitteen mukainen
kuntokartoitustyö on edelleen kesken ja kirkkoneuvosto päätti, että kartoitustyötä jatketaan
ensi syksynä, jolloin on käytettävissä Rääkkylän kirkon korjaussuunnitelma.
Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen p. 045-6097339
rauni.ikonen@evl.fi
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto saattaa kirkkovaltuustolle tiedoksi, että aloitteen käsittely on vielä kesken.
Päätös:
Tellervo Hurskainen jääväsi itsensä ja poistui käsittelyn ajaksi. Kirkkovaltuusto merkitsi
tiedoksi, että aloitteen käsittely on vielä kesken.
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11 §
Muut asiat
a) Marja-Riitta Väistö-Honkasen aloite
Marja-Riitta Väistö-Honkanen esittää, että seurakunnalle ostetaan hyvälaatuinen
videokamera lisälaitteineen tapahtumien striimaamista varten. Todettiin, että
tarjouskilpailu asiasta on jo käynnissä.
b) Kiteen seurakunnan kirkkoherran vaalin toimittaminen
Päätettiin yksimielisesti, että Kiteen seurakunnan kirkkoherran vaalissa:
1. ehdokkaille tehdään psykologin soveltuvuustestaukset
2. Birgitta Muukkosen esityksestä Kiteen seurakunnan kirkkoneuvosto esittää Kiteen
kirkkovaltuustolle, että se haastattelee kirkkoherran virkaan ehdolla olevat henkilöt
ja suorittaa kirkkoherran vaalin. Eija Mutanen ja Seppo Rönkkönen kannattivat
Muukkosen esitystä.
3. Järjestetään vaalia edeltävänä päivänä paneelikeskustelu, jossa seurakuntalaiset
voivat tutustua kirkkoherran vaalissa ehdolla oleviin ja tehdä heille kysymyksiä.
c) Suomen Lähetysseuran vuosikokousedustajien valinta
Edustajiksi Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen 22.8.2020 valittiin Mervi Kekäle ja
Toini Juvonen.
12 §
Ilmoitusasiat
Tellervo Hurskainen ilmaisi huolensa Rääkkylän seurakuntatalon tilanteesta museoviraston
lausunnon vuoksi.
13 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.
Kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan allekirjoitus:

Merja Kostamo
puheenjohtaja

Rauni Myyry
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kitee

.

.2020
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Ilmoitus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta
on ollut Kiteen seurakunnan ilmoitustaululla 1.6.2020 – 16.7.2020.
Todistaa Kiteellä

.

.2020

Ilmo Kurkola
kirkkoherra

________________________
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