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Paikka
Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4, Kitee
Kirkkovaltuuston jäsenet Kostamo Merja
puheenjohtaja
Koivuniemi Suvi
varapuheenjohtaja
Barck Pekka
ilm. este
Hakulinen Hannu-Heikki
Hirvonen Kirsi
Hukka Riitta
Hurskainen Tellervo
Kammonen Matti
Kankkunen Pekka (Kitee)
Salmi Pekka
Kankkunen Pekka (Kesäl)
Kiiskinen Kaisu
Matikainen Asko
Lappalainen Helmi
Makkonen Seija
Mutanen Eija
Muukkonen Birgitta
Oksman Raimo
ilm. este
Rahunen Arja
Ratilainen Liisa
Rönkkönen Seppo
Saari Susanna
Sonné Hemmo
Timonen Maija
Törönen Seppo
Vaittinen Merja
Venäläinen Raija
Väistö-Honkanen Marja-Riitta
Vänskä Sari
Muut osanottajat
Markku Komulainen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Jertta Harinen
talouspäällikkö, sihteeri
Pöytäkirjan allekirjoitus: ___________________________________________________________
Merja Kostamo
Jertta Harinen
puheenjohtaja
sihteeri
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi Kiteellä 15.6.2021.

_____________________________________
Marja-Riitta Väistö-Honkanen

____________________________________
Hannu-Heikki Hakulinen

Kokouksen pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen on yleisesti nähtävillä Kiteen
kirkkoherran virastossa ajalla 15.6. – 15.7.2021 (KL 25 luku 3 § 4 mom.).
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28 §
Kokouksen avaus
Kokous avattiin alkuhartaudella.
29 §
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 sähköpostitse
24.5.2021 ja esityslista liitteineen sähköpostitse 10.6.2021 Kokouskutsu on ollut nähtävänä
seurakunnan ilmoitustaululla 8.6.2021 lähtien.
Puheenjohtajan päätösesitys: Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokous laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Hyväksyttiin.

30 §
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään
nähtävillä kirkkoherranvirastossa 15.6. – 15.7.2021.
Puheenjohtajan esitys: Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen
mukaan Marja-Riitta Väistö-Honkanen ja Sari Vänskä.
Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___2021

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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Puheenjohtajan muutettu esitys: Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marja-Riitta
Väistö-Honkanen ja Hannu-Heikki Hakulinen.
Päätös: Hyväksyttiin.
31 §
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.
Puheenjohtajan muutettu esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Käsitellään lisäpykälänä ohje- ja johtosäännön päivitys.
Päätös: Hyväksyttiin.

32 §
Määräalan osto 32,1 ha (Uuksula 260 – 432 – 5 -33)
Kirkkovaltuusto on päättänyt kokouksessaan 30.3.2021 metsäpalstan ostosta (§ 23).
Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonnasta (KL 10:6).
Kirkkoneuvosto on katsonut, että päätös on syntynyt virheellisesti. Asia on saatettu
kirkkovaltuuston tietoon 24.5.2021. Kirkkoneuvosto on jättänyt päätöksen täytäntöön
panematta kokouksessaan 4/2021 (8.6.2021). Kirkkoneuvosto on käsitellyt samassa
kokouksessa metsäpalstan oston uudelleen.

Kirkkoneuvosto 16.3.2021 42 § Metsätilan osto (Varmonniemi 31,2 ha)

Seurakunnan tavoitteena on ollut lisätä metsäomaisuutta pitkäaikaisina sijoituksina.
Taloudellinen jaosto teki (9.3.2021 30 §) päätöksen tarjota 260 100 euroa kiinteistöstä,
jonka kokonaispinta-ala on 31,2 hehtaaria. Puuston kokonaismäärä tilalla on 4966 m3 ja
tila-arvion mukainen arvo ilman arvon korjausta on 228 628 euroa. Myyjätaho ei ole vielä
tehnyt päätöstä siitä, että hyväksyykö se seurakunnan tekemän tarjouksen. (LIITE 6
Metsäarvio)
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se tekisi ostopäätöksen
Varmonniemellä olevasta 31,2 ha tilasta taloudellisen jaoston tarjoamalla 260 100 euron
hinnalla, mikäli myyjätaho hyväksyy seurakunnan tarjouksen.
Päätös: Hyväksyttiin esitys päätökseksi
Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___2021

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkovaltuusto 30.3.2021 23 § Metsäpalstan (Uuksula 260-432-5-33) osto
Seurakunnan tavoitteena on ollut lisätä metsäomaisuutta pitkäaikaisina sijoituksina.
Taloudellinen jaosto teki (9.3.2021 30 §) päätöksen tarjota 260 100 euroa kiinteistöstä,
jonka kokonaispinta-ala on 31,2 40,81hehtaaria. Puuston kokonaismäärä tilalla on 4966 m3
ja tila-arvion mukainen arvo ilman arvon korjausta on 228 628 euroa. Myyjätaho ei ole vielä
tehnyt päätöstä siitä, että hyväksyykö se seurakunnan tekemän tarjouksen. (LIITE 4
Metsäarvio)
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se tekisi ostopäätöksen
Varmonniemellä olevasta 31,2 40,81ha tilasta taloudellisen jaoston tarjoamalla 260 100
euron hinnalla, mikäli myyjätaho hyväksyy seurakunnan tarjouksen.
Päätös: Hyväksyttiin esitys päätökseksi
Kirkkovaltuusto 30.3.2021
Myyjätaho on 18.3. ilmoittanut hyväksyvänsä seurakunnan tarjouksen
Päätösesitys: Kirkkovaltuusto päättää ostaa metsätilan (Uuksula 260-432-5-33) 260.100,00
euron hinnalla.
Päätös: Hyväksyttiin esitys päätökseksi

Kirkkoneuvosto 8.6.2021 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.
Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___2021

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkovaltuusto on päättänyt kokouksessaan 2/2021 (23 § Metsäpalstan (Uuksula 260-4325-33) 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.
Kirkkoneuvosto 8.6.2021 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.

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___2021

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkovaltuusto 15.6.2021

Puheenjohtajan esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston esityksen ja päättää
tehdä ostopäätöksen 31,2 hehtaarin määräalasta (Uuksula 260 – 432 – 5 -33) taloudellisen
jaoston tarjoamalla 260 100 euron hinnalla.

Päätös: Hyväksyttiin.

33 §
Ohje- ja johtosäännön päivittäminen

Kirkkoneuvosto 8.6.2021 82 §

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

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___2021

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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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.

Kirkkovaltuusto 15.6.2021
Puheenjohtajan esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kirkkoneuvoston ohje- ja
johtosäännön voimaantulevaksi siitä päivästä lähtien, kun Kuopion hiippakunnan
tuomiokapituli on sen hyväksynyt.

Päätös: Hyväksyttiin.
34 §
Muut asiat

35 §
Ilmoitusasiat
-

Seuraava kirkkoneuvoston kokous 23.6.2021
Seuraava kirkkovaltuuston kokous 17.8.2021

36 §
Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 18:27.

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___2021

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä

