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Aika
Paikka

Tiistai 8.9.2020 klo 18.00- 19.06
Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4, Kitee

Läsnä
Kostamo Merja
puheenjohtaja
Barck Pekka
jäsen
Hakulinen Hannu-Heikki ”
Hirvonen Kirsi
”
Hukka Riitta
”
Hurskainen Tellervo
”
Kammonen Matti
”
Kiiskinen Kaisu
”
Lappalainen Helmi
”
Makkonen Seija
”
Mutanen Eija
”
Muukkonen Birgitta
”
Oksman Raimo
”
Rahunen Arja
”
Rönkkönen Seppo
”
Saari Susanna
”
Sonné Hemmo
”
Timonen Maija
”
Törönen Seppo
”
Vaittinen Merja
”
Venäläinen Raija
”
Väistö-Honkanen Marja-Riitta ”
Vänskä Sari
”

Lisäksi läsnä

Aronen Juha
Ikonen Rauni
Myyry Rauni

lääninrovasti, 1 – 6 §, (tuomiokapitulin määräämä
kirkkoherran välillisen vaalin valmistelija)
kirkkoneuvoston puheenjohtaja
talouspäällikkö
sihteeri

Koivuniemi Suvi
Kankkunen Pekka (Kitee)
Kankkunen Pekka (Kesäl)
Ratilainen Liisa

varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
”

Rask Petri

Poissa

________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

/

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

3/2020
3/2020

2
1§
Kokouksen avaus
Vs. kirkkoherra Juha Aronen 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 31.8.2020 sekä
kokouksen esityslista 31.8.2020. Kokouskutsu on ollut nähtävänä seurakunnan
ilmoitustaululla 31.8.2020 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
10.9.2020 – 12.10.2020.

________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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 Rahunen
Arja ja Ratilainen Liisa.
Päätös:
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Rahunen ja Seppo Rönkkönen.

4§
Ääntenlaskijoiden valitseminen
Päätösehdotus (pj.):
Tämän kokouksen ääntenlaskijoiksi valitaan Saari Susanna ja Sonné Hemmo.
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.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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6§
Kiteen seurakunnan kirkkoherranvaali
Kiteen seurakunnan kirkkoherra Ilmo Kurkola on irtisanoutunut Kiteen seurakunnan
kirkkoherranvirasta siten, että hänen virkasuhteensa päättyy 30.9.2020. Kuopion
tuomiokapituli julisti kokouksessaan 12.3.2020 viran haettavaksi 1.4.2020 mennessä.
Määräaikaan mennessä virkaa haki kaksi henkilöä: Hyrynsalmen seurakunnan kirkkoherra
Pirkko Hänninen ja Tampereen Harjun seurakunnan kappalainen Markku Komulainen.
Virkaan valitulta vaaditaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä
ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa (KJ 6, 4 § 1 mom). Hakemukseen on
liitettävä hyväksyttävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa.
Lääkärintodistuksesta (T-lomake), joka on liitettävä hakemukseen, tulee ilmetä, että sen
käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen. Kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä
säädettyjen kirkkoherran tehtävien lisäksi otetaan huomioon Kiteen seurakunnan
ilmoittamat kirkkoherran viran erityiset tarpeet: ”Kirkkoherralla tulee olla tahto toimia
hengellisenä johtajana koko seurakunnan parhaaksi. Kyvykkyyttä uudistaa ja kehittää
Kiteen emäseurakuntaa ja kappeliseurakuntien toimintaa. Lisäksi hänellä tulee olla
monipuolinen hallinnon, talouden ja henkilöstöjohtamisen asiantuntemus”.
Tuomiokapituli päätti kirkkolain 23 luvun11 §:n 2 momentin nojalla, että kirkkoherra
valitaan välillisellä vaalilla.
Sopivuudella tarkoitetaan hakijoilta vaadittavia harkinnan varaista ominaisuuksien
kokonaisuutta. Tällöin arvioidaan muun muassa virkaa hakevan kypsyneisyyttä, nuhteetonta
käytöstä ja riittävää kokemusta. Osana sopivuuden arviointia tuomiokapituli haastatteli
hakijoita 14.5.2020. Tämän ja muun valmistelutyön perusteella Kuopion hiippakunnan
tuomiokapituli antoi 27.5.2020 lausuntonsa kirkkoherranviran hakijoista.
Lausuntoon liittyy tuomiokapitulin haastattelusta tehty erillinen muistio, joka on
julkisuuslain (6221/1999) luvun 24§: 1 momentin 29 kohdan nojalla salassa pidettävä.
Tämän muistion tietosisältö annetaan valitsijoiden käyttöön samoin kuin ansiovertailu.
Hakijoiden kelpoisuuden tarkastelua:
Pirkko Eeva Kaarina Hänninen on syntynyt 30.7.1971 ja kirjoittanut ylioppilaaksi
Lauritsalan lukiosta 31.5.1990. Hän on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Helsingin
yliopistossa 14.12.1998 ja vihitty papiksi Mikkelissä 20.1.1999. Hän on suorittanut
pastoraalitutkinnon 21.10.2002 arvosanalla cum laude approbatur (16,75/20) ja
seurakuntatyön johtamisen tutkinnon (Kirjo I) 27.5.2003 arvosanalla tyydyttävä (2). Pirkko
Hänninen on saanut suomenkielisen koulusivistyksen ja kirjoittanut teologian maisterin
tutkinnon kypsyysnäytteen suomen kielellä. Teologian maisterin kielikoe osoittaa
julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1
mom:n nojalla kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen
________________________
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kotimaisen kielen taitoa. Hakemuksen liitteenä on lääkärin lausunto tehtävän hoidon
terveydellisiä edellytyksiä koskevista tiedoista.
Työura pappina:
Työkokemusta pappina seurakuntatyössä yhteensä n. 21 v. 2 kk., josta virkavapaalla 4 kk. ja
vanhempainvapaalla n. 8 kk., joten varsinaisessa papin työssä yhteensä n. 20 v. 2 kk.
Työkokemusta kirkkoherran virassa yhteensä n. 8 v. 6 kk. Lisäksi Hänninen on toiminut
kirkkoherran sijaisena oman viran hoidon ohella.
Markku Kalevi Komulainen on syntynyt 25.2.1963 ja kirjoittanut ylioppilaaksi
Nurmeksen lukiosta 1982. Hän on suorittanut teologian kandidaatin tutkinnon
(ylempi korkeakoulututkinto) Helsingin yliopistossa 17.9.1991 ja kauppatieteiden maisterin
tutkinnon Jyväskylän yliopistossa 7.7.2008. Hänet on vihitty papiksi 18.9.1991. Hän on
suorittanut pastoraalitutkinnon 29.11.1995 arvosanalla cum laude approbatur (16,50/20) ja
seurakuntatyön johtamisen tutkinnon 30.10.2002 arvosanalla tyydyttävä (2/3). Markku
Komulainen on saanut suomenkielisen koulusivistyksen ja suorittanut teologian kandidaatin
tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen suomen kielellä. Teologian kandidaatin ruotsin kielen
koe vastaa valtion virkamiehiltä
vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (149/22) nojalla kaksikielisellä virka-alueella
toimivalta, korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa maan
toisen kielen taitoa. Hakemuksen liitteenä on lääkärin lausunto tehtävän hoidon
terveydellisiä edellytyksiä koskevista tiedoista.
Työura pappina:
Työkokemusta pappina seurakuntatyössä ja seurakuntayhtymän palveluksessa yhteensä n.
26 v. 7 kk. Työkokemusta kirkkoherran virassa yhteensä n. 7 v. 4½ kk.
Komulainen on toiminut seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön
johtajana, 3 v. 6 kk.
Tuomiokapitulin arviointi hakijoista
Tuomiokapituli totesi, että Pirkko Hänninen ja Markku Komulainen täyttävät KJ 6 luvun 10
§:n edellyttämät vaatimukset. Heitä ei ole pidätetty pappisviran toimittamisesta (KJ 6, 15 §
2 mom) eikä yksikään heistä ole tällä hetkellä hakijana muuhun välittömällä vaalilla
valittavaan kirkkoherran virkaan (KJ 6, 15 § 3 mom).
Hakemusasiakirjojen ja haastattelujen perusteella todettiin, että Pirkko Hänninen ja Markku
Komulainen ovat tiedolliselta ja taidolliselta osaamiseltaan sopivia Kiteen seurakunnan
kirkkoherran virkaan. Tuomiokapituli toteaa kirkkojärjestyksen 6 luvun 15 §:n nojalla, että
kirkkoherra Pirkko Hänninen ja pastori Markku Komulainen ovat kelpoisia Kiteen
seurakunnan kirkkoherran virkaan.
Arviointinaan, joka perustuu asiakirjoihin ja haastatteluihin, tuomiokapituli lausuu, että
kirkkoherra Pirkko Hännisellä on edellytykset ja pastori Markku Komulaisella on hyvät
edellytykset hoitaa Kiteen kirkkoherran virkaa.
________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Seurakunnan päätösprosessi
Molemmat hakijat esittäytyvät seurakuntalaisille avoimessa seurakuntaillassa Kiteellä
maanantaina 7.9.2020. Kirkkovaltuusto haastattelee heidät 8.9.2020 ja kuulee Eezy
Personnel Oy:n tekemät henkilöarvioit. Kirkkovaltuuston jäsenillä on mahdollisuus tutustua
ennen haastattelua Kuopion tuomiokapitulin tekemään haastattelumuistioon 27.5.2020, joka
on Julkisuuslain 6 luvun 24 pykälän kohdan 29 perusteella salainen.
Kirkkovaltuuston suorittama viranhaltijan valinta tapahtuu aina vaalilla. Jos toimielimen
jäsenet ovat yksimielisiä henkilön esitetyn henkilön valinnasta, vaalia ei käytännössä
kuitenkaan toimiteta suljetuin lipuin tai muuta vaalimenettelyä noudattaen.
Jos kirkkovaltuuston vaalikokouksessa kumpikaan hakijoista ei saa vaalissa yli puolta
annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali. Toisessa vaalissa eniten ääniä saanut hakija tulee
valituksi virkaan.
Jos kirkkovaltuuston kokouksessaan toimittamassa kirkkoherran välillisessä vaalissa äänet
menevät tasan, tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen jommallekummalle hakijoista,
ottaen huomioon hakijoiden arvioinnit.
Kun kirkkovaltuusto on toimittanut kirkkoherran välillisen vaalin, sen on lähetettävä ote
pöytäkirjasta tuomiokapitulille. Pöytäkirjan otteeseen on liitettävä ilmoitus siitä, milloin
päätös valitusosoituksineen on annettu tiedoksi hakijoille. Tuomiokapituli antaa virkaan
valitulle viranhoitomääräyksen kirkkovaltuuston päätöksen tultua lainvoimaiseksi (KJ6:20).
Kirkkolain 7. luvussa todetaan, että kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei
valtuusto jonkin asian osalta muuta päätä. Julkisuuslain mukaan valtuuston kokous on
pidettävä suljetuin ovin, mikäli siellä käsitellään asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty
salassa pidettäväksi. Kirkkovaltuuston kokous voidaan pitää kirkkoherranvaalin osalta
julkisena, kun salassa pidettävien asiakirjojen asiasisältöä ei tuoda esiin tai päättää pitää
kirkkovaltuuston kokouksen suljettuna hakijoista käytävän keskustelun ajaksi.
Päätösehdotus (pj):
Kiteen seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1) myöntää vaalin valmistelijalle läänirovasti Petri Raskille läsnäolo- ja puheoikeuden
tämän asian käsittelyn ajaksi
2) kuulee suljetuin ovin Kuopion tuomiokapitulin lausunnon kirkkoherranviran hakijoista
3) kuulee suljetuin ovin Eezy Personnel Oy:n lausunnon hakijoista
4) käy keskustelun kirkkoherranviran hakijoista
5) toimittaa kirkkoherran vaalin
6) toteaa vaalissa annetut äänet
7) toteaa vaalin tuloksen
________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Päätös:
Kiteen seurakunnan kirkkovaltuusto
1) myönsi vaalin valmistelija lääninrovasti Petri Raskille läsnäolo- ja puheoikeuden tämän
asian käsittelyn ajaksi
2) kuuli suljetuin ovin Kuopion tuomiokapitulin lausunnon kirkkoherranviran hakijoista
3) kuuli suljetuin ovin Eezy Personnel Oy:n lausunnon hakijoista
4) haastatteli kirkkoherranviran hakijat
5) Raimo Oksman esitti, että kirkkoherranvirkaan valitaan Markku Komulainen. Raija
Venäläinen kannatti esitystä. Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti ja ilman keskustelua
Tampereen Harjun seurakunnan kappalaisen Markku Komulaisen Kiteen seurakunnan
kirkkoherraksi.

7§
Meijerinrannan määräalojen myynti Kiteen kaupungille
Kiteen kaupunki on kaavoittanut Meijerinrannan alueella viisi pientalotonttia. Kahden
kaavoitetun tontin alueella on Kiteen seurakunnan omistamaan Iso-Pappilan tilaan (260408-29-66) kuuluvaa maa-aluetta. Seurakunnan omistamat määräalat ovat kooltaan 141 m2
ja 572 m2 (karttaliite 2).
Kiteen kaupunki on tiedustellut määräalojen myyntiä seurakunnalta. Taloudellinen jaosto on
käsitellyt asian kokouksessaan 23.6.2020 ja tehnyt myönteisen esityksen.
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.
Laillistetun kiinteistövälittäjän arvio on esityslistan liitteenä (liite 3).
Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, lohkomis- ja lainhuutokuluista.
Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen, puh. 045-6097339 rauni.ikonen@evl.fi
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Iso-Pappilan tilaan (260-408-29-66)
kuuluvat Meijerinrannan määräalat 141 m2 ja 572 m2, myydään Kiteen kaupungille 2.700
euron kauppahinnalla.
________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Myyntipäätös alistetaan Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Kaisu Kiiskinen ja Kirsi Hirvonen poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin
vahvistettavaksi.

yksimielisesti.

Päätös

alistetaan

8§
Muut asiat
Ei ollut.

9§
Ilmoitusasiat
Ei ollut.
10 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.06
Kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan allekirjoitus:

Merja Kostamo
puheenjohtaja

Rauni Myyry
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kitee

.

.2020

Kitee

Arja Rahunen
________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Seppo Rönkkönen
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Ilmoitus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta
on ollut Kiteen seurakunnan ilmoitustaululla 31.8.2020 – 12.10.2020.
Todistaa Kiteellä

.

.2020

Juha Aronen
vs. kirkkoherra

________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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