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Aika
Paikka

Tiistai 10.12.2019 klo 18.00-19.05
Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4, Kitee

Läsnä
Kostamo Merja
puheenjohtaja
Koivuniemi Suvi
varapuheenjohtaja
Barck Pekka
jäsen
Hakulinen Hannu-Heikki ”
Hukka Riitta
”
Hurskainen Tellervo
”
Kammonen Matti
”
Kankkunen Pekka (Kesäl) ”
Kiiskinen Kaisu
”
Lappalainen Helmi
”
Mutanen Eija
”
Oksman Raimo
”
Rahunen Arja
”
Ratilainen Liisa
”
Rönkkönen Seppo
”
Saari Susanna
”
Timonen Maija
”
Vaittinen Merja
”
Venäläinen Raija
”
Väistö-Honkanen Marja-Riitta ”
Vänskä Sari
”

Lisäksi läsnä
Kurkola Ilmo
Ikonen Rauni
Myyry Rauni

kirkkoneuvoston puheenjohtaja
talouspäällikkö
sihteeri

Hirvonen Kirsi
Kankkunen Pekka, Kitee
Makkonen Seija
Muukkonen Birgitta
Sonné Hemmo
Törönen Seppo

jäsen
”
”
”
”
”

Poissa

________________________
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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 3.12.2019 sekä
kokouksen esityslista 3.12.2019. Kokouskutsu on ollut nähtävänä seurakunnan
ilmoitustaululla 3.12.2019 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
17.12.2019 – 16.1.2020.

________________________
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 Kaisu
Kiiskinen ja Helmi Lappalainen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4§
Ääntenlaskijoiden valitseminen
Päätösehdotus (pj.):
Tämän kokouksen ääntenlaskijoiksi valitaan Eija Mutanen ja Birgitta Muukkonen.
Päätös:
Tämän kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Eija Mutanen ja Raimo Oksman.

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:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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6§
Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja matkakorvaukset v. 2020
Seurakunnan päätettävissä on, maksetaanko luottamushenkilöille kokouspalkkioita.
Työajattomat viranhaltijat osallistuvat kokouksiin työaikanaan. Virkaehtosopimuksen
mukaan heille voidaan maksaa enintään sopimuksessa määrätyn suuruinen palkkio klo 16
jälkeen pidetyistä kokouksista. Työaikamääräysten piirissä oleville viranhaltijoille ja
työntekijöille kokousaika on säännönmukaista työaikaa tai yli-/lisätyötä, ylityö korvataan
vapaa-aikakorvauksena.
Kiteen seurakunnassa kirkkovaltuusto on vuodesta 1992 lähtien päättänyt vuosittain, ettei
hallintoelinten kokouksista makseta kokouspalkkioita luottamushenkilöille eikä
viranhaltijoille.
Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen p. 045-6097339 rauni.ikonen@evl.fi
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuonna 2020 ei makseta kokouspalkkioita.
Matkakorvaukset maksetaan kirkon virkaehtosopimuksen mukaisesti.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti, että vuonna 2020 ei makseta kokouspalkkioita. Matkakorvaukset
maksetaan virkaehtosopimuksen mukaisesti.

7§
Talousarvio vuodelle 2020 ja toimintasuunnitelma vuosille 2020 – 2022
Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään
edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio.
”Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi.
Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset
tehtävien hoitamiseen turvataan.” KJ 15 luku 2 § 1 mon.
”Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan.
Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on
käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.”
KJ 15 luku 2 § 3 mom.
________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Vuoden 2020 talousarvion toimintakulut ovat 2.271.470 euroa, yhteensä 149.180 euroa
pienemmät kuin vuoden 2019 talousarviossa.
Vuoden 2020 toimintatuotot ovat 409.050 euroa, yhteensä 5.850 euroa pienemmät kuin
vuoden 2019 talousarviossa. Kirkollisverotulot 1.930.000 euroa ovat 140.000 euroa
vähemmän kuin vuoden 2019 arvioidut tulot. Henkilöstökulut 1.273.080 euroa ovat 112.350
euroa pienemmät kuin vuoden 2019 talousarviossa. Henkilöstökulut ovat 56,05 prosenttia
toimintakuluista ja 66 prosenttia verotuloista.
Suorituslisään varataan vuodelle 2020 sosiaalikuluineen yhteensä 13.888 euroa.
Vuosikate on 93.320 euroa positiivinen. Tilikauden ylijäämä on 5.560 euroa.
Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen, puh. 045-6097339
rauni.ikonen@evl.fi
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa talousarvion
vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat 2020 – 2022 (liite 2).
Päätös:
Kirkkovaltuusto vahvisti talousarvion vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat
2020-2022.

8§
Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2020
Hautainhoitorahaston
kirjanpito
pidetään
erillään
seurakunnan
kirjanpidosta.
Kirkkovaltuusto vahvistaa hautainhoitorahaston talousarvion. Hautainhoitomaksujen tulee
kattaa haudan hoitamisesta aiheutuneet kustannukset. Verovaroja ei saa käyttää yksittäisten
hautojen hoitoon kirkkolain 17 luvun 5 pykälässä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.
Vuoden 2020 talousarvion tuotoista kesähoitomaksuja on 46.000 euroa, jaksotettuja
hoitomaksuja 96.000 euroa, palkkatuki 8.000 euroa ja korkotuotot 4.000 euroa. Tuotot
yhteensä 154.000 euroa.
Toimintakulut muodostuvat 135.000 euron henkilöstökuluista, palveluiden ostoista 4.000
euroa ja aineiden/tarvikkeiden ostoista 15.000 euroa.
Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen, puh. 045-6097339
rauni.ikonen@evl.fi

Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa
hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2020 (liite 3).
________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Päätös:
Kirkkovaltuusto vahvisti hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2020.
9§
Eroanomus kirkkoneuvoston varapuheenjohtajuudesta, Marja-Riitta Väistö-Honkanen
Kiteen seurakunnan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marja-Riitta Väistö-Honkanen
pyytää 15.10.2019 kirjeellä eroa seurakunnan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajuudesta
(liite 4). Hän jatkaa kirkkoneuvoston jäsenenä.
” Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä” KL 23:4 §.
”Luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta
luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön” KL 23:6 §.
Kiteen seurakunnan kirkkovaltuusto on valinnut Marja-Riitta Väistö-Honkasen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi. Kirkkovaltuusto päättää sen eron myöntämisestä
luottamustoimesta.
”Luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu ja sen jälkeenkin
kunnes toinen on valittu hänen sijaiseksi” KL 23:7,1
Lisätiedot: kirkkoherra Ilmo Kurkola, puh. 040-7391923
ilmo.kurkola@evl.fi
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää eron Marja-Riitta
Väistö-Honkaselle Kiteen seurakunnan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan tehtävästä.

Päätös:
Kirkkovaltuusto myönsi eron Marja-Riitta Väistö-Honkaselle Kiteen seurakunnan
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan tehtävästä.
Marja-Riitta Väistö-Honkanen poistui käsittelyn ajaksi.
10 §
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2019 – 2020

Kirkkolain 10. luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja
muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään,
vähintään 5 ja enintään 11 muuta henkilöä. Kirkkoneuvoston valittujen jäsenten tulee olla
seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia.
________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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”Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden
ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.” KL 10:2,2
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 – 2 §:
”Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina
jäseninä varapuheenjohtaja ja 9 muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen. (KL 10:2, 1; KJ 9:1, 3)
Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut
jäsenet. (KL 10:2,2)”
Kirkkovaltuusto on valinnut kokouksessaan 15.1.2019 10 § Marja-Riitta Väistö-Honkasen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2019-2020. Marja-Riitta Väistö-Honkanen
on pyytänyt 15.10.2019 kirjeellä eroa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajuudesta.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee uuden kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuodelle 2020.
Päätös:
Kirkkovaltuusto valitsi Raimo Oksmanin uudeksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi
vuodelle 2020.

11 §
Esitys hautausmaanhoitajan viran lakkauttamisesta
Kiteen seurakunnassa on kirkkovaltuuston perustama hautausmaanhoitajan virka.
Hautausmaanhoitajan virka on ollut täyttämättä 13.6.2018 alkaen. Hautausmaanhoitajan
tehtäviä on hoitanut puistotyönesimies oman toimen ohella.
Julkishallinnon kehityslinjan ja kirkkohallituksen suositusten mukaisesti esitetään viran
muuttamista työsuhteiseksi puistotyönesimiehen toimeksi.
”Viran vapautuessa kannattaa ennen sen uudelleen täyttämistä harkita, olisiko
tarkoituksenmukaista lakkauttaa virka ja ottaa työsopimussuhteinen työntekijä hoitamaan
tehtäviä. Julkishallinnossa kehityslinja on viime vuosina ollut yhä useampien tehtävien
hoitaminen työsuhteisina” Anetjärvi, Jakobsson: Seurakunnan henkilöstöhallinto.
Viran lakkauttamisesta päättää kirkkovaltuusto. Kirkkojärjestys 6 luku 1§

________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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”Seurakunnassa tulee olla kirkkoherran, kanttorin ja diakonin virka. Muita virkoja
seurakunnassa on sen mukaan kuin kirkkovaltuusto päättää.”
Asia on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 19.11.2019.
Lisätiedot: talouspäällikkö Rauni Ikonen, puh. 045-6097339 rauni.ikonen@evl.fi

Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää lakkauttaa Kiteen seurakunnan
hautausmaanhoitajan viran.
Päätös:
Kirkkovaltuusto lakkautti Kiteen seurakunnan hautausmaanhoitajan viran.

12 §
Ilmoitusasiat
Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen ja lääninrovasti Petri Rask tulevat vierailulle
Kiteen seurakuntaan sunnuntaina 5.1.2020, juhlamessu kirkossa klo 10.00.
Seuraava kirkkoneuvoston kokous tiistaina 28.1.2020.
13 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.
Kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan allekirjoitus:

Merja Kostamo
puheenjohtaja

Rauni Myyry
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kitee

.

.2019

Kitee

Kaisu Kiiskinen
________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

.

.2019

Helmi Lappalainen
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___________________________________

Ilmoitus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta
on ollut Kiteen seurakunnan ilmoitustaululla 3.12.2019 – 16.1.2020.
Todistaa Kiteellä

.

.2020

Ilmo Kurkola
kirkkoherra

________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

/

