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Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi Kiteellä 10.5.2022.

_______________________________ _______________________________
Raija Venäläinen
Riitta Hukka
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen on yleisesti
nähtävillä Kiteen seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla ajalla 11.5 – 25.5.2022. 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.
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45 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
46 §
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).
Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille 4.5.2022.
Esitys: Todetaan kokouksen läsnäolijat. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

47 §
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.
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestystä noudattaen.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Raija Venäläinen ja Riitta Hukka. Pöytäkirja
pidetään nähtävillä Kiteen seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 11.5.- 25.5.2022.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin
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48 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Muihin asioihin lisäyksenä Iso-Pappilan määräalan myynti ja Rääkkylän
kehitysvammaisten kevätretken tukeminen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

49 § Kiteen seurakunnassa toteutettavan seurakuntavaalin 2022 vaalilautakunnan
valitseminen
Seurakuntavaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset. Kaikilla äänioikeutetuilla on
yhtäläinen äänioikeus. Vuoden 2022 vaalit toimitetaan sunnuntaina 20.11.2022.
Ennakkoäänestysaika on tiistaista lauantaihin 8. – 12.11.2022. Vaaleissa valitaan
uudet valtuutetut Kiteen seurakunnan kirkkovaltuustoon.
Kirkon vaalijärjestys 2:4§ edellyttää:
Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka tulee asettaa viimeistään
vaalivuoden toukokuussa. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää
vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä
kokouksessaan varapuheenjohtajan.
Jos seurakunta on jaettu äänestysalueisiin, vaalilautakuntaan on valittava niin monta
jäsentä, että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 23 luvun 19 §:n 2 momentissa
tarkoitettuihin päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on huolehtia
äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto valitsee
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Jaostoista on muutoin
soveltuvin osin voimassa, mitä vaalilautakunnasta säädetään.
Seurakuntavaalien ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai
vanhempansa ei voi toimia enää samassa seurakunnassa vaalilautakunnan jäsenenä,
vaalilautakunnan varajäsenenä, vaalitoimitsijana eikä vaaliavustajana. Puolisolla
tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai
rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä.
Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää
välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa.
KL 23:19 ja KVJ 2:4,1 mukaan kirkkovaltuuston tulee valita vaalilautakunnan jäsenet
ja varajäsenet ja nimetä puheenjohtaja viimeistään 31.5. mennessä vaalivuonna. Lain
mukaan vaalilautakuntaan kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä jäsentä ja vähintään
yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan
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he tulevat jäsenteen sijaan. Lautakuntaa valittaessa tulee ottaa huomioon säädös
naisten ja miesten edustuksesta toimielimessä (KL 23: 8).
Valmistelija ja esittelijä: Markku Komulainen markku.komulainen@evl.fi p. 050 569
56 56
Päätösehdotus (pj.):
Kiteen kirkkoneuvosto päättää esittää Kiteen kirkkovaltuustolle, että se suorittaa:
1. Vaalilautakunnan jäsenten vaalin tai nimeämisen
2. Vaalilautakunnan varajäsenten vaalin tai nimeämisen,
3. Valitsee vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Muutettu päätösehdotus (pj):
Kiteen kirkkoneuvosto päättää esittää Kiteen kirkkovaltuustolle, että se suorittaa:
1. Vaalilautakunnan jäsenten vaalin tai nimeämisen kuuden jäsenen osalta
2.Vaalilautakunnan varajäsenten vaalin tai nimeämisen,
3.Valitsee vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

50 § Kiteen seurakunnan seurakuntavaaleihin liittyvien kuulutusten, ilmoitusten ja
ehdokaslistojen yhdistelmän julkaiseminen
Kirkkojärjestys 23:2 edellyttää:
Kuulutuksesta, josta on ilmoitettava lehdessä, otetaan lehteen sen aihe ja pääsisältö.
Julkaistavaksi määrätty kuulutus on painettava kokonaisuudessaan. Kuulutuksen
julkaisemisen tai siitä ilmoittamisen on tapahduttava paikkakunnalla yleisesti
leviävässä sanoma-, paikallis- tai seurakuntalehdessä.
Koska kyse on koko seurakuntaa koskevasta vaalista, Kiteen kirkkovaltuusto tekee
päätöksen asiasta. Alueellamme laajimmin leviävä lehti on Koti-Karjala. Lisäksi
seurakunnalla on viralliset kotisivut www.kiteenseurakunta.fi
Valmistelija ja esittelijä: Markku Komulainen, markku.komulainen@evl.fi
p. 050 569 56 56
Päätösehdotus (pj.):
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Kiteen kirkkoneuvosto päättää esittää Kiteen kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
valitsee vaaleihin liittyvien kuulutusten julkaisemisesta varten Koti-Karjala-lehden
sekä seurakunnan nettisivun www.kiteenseurakunta.fi.
Muutettu päätösehdotus (pj.):
Kiteen kirkkoneuvosto päättää esittää Kiteen kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
valitsee vaaleihin liittyvien kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta varten KotiKarjala, Puruvesi- ja Kotiseutu-uutiset-lehdessä sekä seurakunnan nettisivun
www.kiteenseurakunta.fi. Ehdokaslistojen yhdistelmästä kirkkovaltuusto valtuuttaa
vaalilautakunnan tekemään päätöksen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

51 § Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta anottavan kehittämismäärärahan hakeminen
Tohmajärven seurakunnan ja Kiteen seurakunnan yhteistyön syventämiseen
Kiteen seurakunnan ja Tohmajärven seurakunnan edustajien kesken käytiin 24.1.2022
yhteistyöpalaveri, jossa tarkasteltiin monipuolisesti molempien seurakuntien
toiminnallisia ja henkilöstöllisiä valmiuksia. Työryhmä päätti seurakunnissaan viedä
asiaa eteenpäin siten, että olisi mahdollista suunnitella ja vahvistaa Tohmajärven ja
Kiteen seurakuntien yhteistyötä. Ajatuksena oli, että esitetään seurakuntien
neuvostoille, että käynnistetään kehitystyöryhmä, jonka tehtävänä on miettiä laajaalaisesti yhteistyön mahdollisuudet ja laatia yhteinen henkilöstösuunnitelma.
Kiteen seurakunnan kirkkoneuvosto kokouksessaan 1/2022 §18 käsitteli esitystä ja
selonteosta annettua pohjaesitystä ja päätti:
Tohmajärven ja Kiteen seurakuntien johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat
tapasivat Kiteellä 24.1.2022. Tarkoituksena oli kuulla seurakuntien tilanteesta ja
miettiä mahdollista yhteistyön syventämistä seurakuntien kesken. Jo tässä
vaiheessa yhteistyötä tehdään talous- ja henkilöstöhallinnon sekä nuorisotyön ja
isoskoulutustoiminnan suhteen. Tapaamisessa nousi yhteiseksi jaetuksi
ajatukseksi luoda yhteinen henkilöstösuunnitelma tuleville vuosille ja perustaa
toiminnallisesti
soveltuva
yhteistyöryhmä
luotaamaan
muita
yhteistyömahdollisuuksia. Tapaamisen ajatukset päätettiin esittää kummankin
seurakunnan kirkkoneuvostolle.
Päätösehdotus (pj):
Kiteen seurakunnan kirkkoneuvosto valtuuttaa osaltaan Kiteen seurakunnan
johtavat viranhaltijat valmistelemaan yhteistä henkilöstösuunnitelmaa yhdessä
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Tohmajärven seurakunnan viranhaltijoiden kanssa. Kiteen seurakunnan
kirkkoneuvosto nimeää Tohmajärven ja Kiteen seurakunnan yhteistyöryhmään
omat edustajat. Työryhmä ei ole päättävä elin ja sen mahdollistuessa kaikki sen
valmistelemat ja tuottamat asiat hyväksytään Tohmajärven ja Kiteen
seurakunnan päättävissä elimissä.
Päätös:
Yhteistyöryhmään nimetään kirkkovaltuuston puheenjohtaja Merja Kostamo,
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Raimo Oksman, kirkkoherra Markku
Komulainen ja talouspäällikkö Rauni Pennanen. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tohmajärven seurakunnan piispantarkastuksen yhteydessä ja päätöslausunnossa 8.10.4.2022 piispan neljännessä kehittämistehtävässä:
Seurakunta käynnistää neuvottelut Tohmajärven seurakuntarakenteen kehittämiseksi
yhteistoiminnassa Kiteen seurakunnan kanssa. Suosittelen hakemaan kehittämisrahaa
yhdessä tuomiokapitulilta.
Tohmajärven johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa on käyty
neuvonpitoa yhteisen kehittämisrahan hakemisesta ja on todettu, että vahvimmin ja
avoimimmin siihen voidaan saada seurakuntien tuki molempien seurakuntien
kirkkovaltuustojen tahtotilan luotaamisella. Kehittämisrahan tarkoituksena on selvittää
seurakuntien mahdollinen yhteistyön syvyys ja muoto sekä tahtotila. Molempien
seurakuntien päättävät tahot tekevät itsenäiset päätökset yhteistyön syvyydestä ja
muodosta selvitystoiminnan jälkeen.
Valmistelija ja esittelijä: Markku Komulainen markku.komulainen@evl.fi puh.
050 569 56 56
Päätösehdotus (pj):
Kiteen seurakunnan kirkkoneuvosto esittää Kiteen seurakunnan kirkkovaltuustolle,
että se anoo yhdessä Tohmajärven seurakunnan kirkkovaltuuston kanssa
kehittämisrahaa Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta vuodelle 2022 sekä myös
vuodelle 2023 sillä edellytyksellä, että Tohmajärven seurakunnan kirkkovaltuusto
tekee samanlaisen päätöksen asiasta.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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52 §
Esitys vuoden 2023 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.
Kiteen seurakunnan vuoden 2022 tammi- huhtikuun kirkollisverotulokertymä on +3,4
prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Tuleviin arvioihin vaikuttaa
yleinen taloustilanne ja sen aiheuttama talouden supistuminen. Kirkon tilastokeskuksen
ennusteen mukaan Kiteen seurakunnan verotulojen muutos tulee olemaan vuodesta
2023 – 2027 yhteensä – 4,7 prosenttia.

Vuosi
Kirkollisvero 1000 e

2023
1849

2024
1827

2025
1805

2026
1783

2027
1762

Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 16/2022, 28.4.2022 on suositus kirkollisveroprosentin
alentamisesta. Vuoden 2023 alusta voimaan tuleva verotulouudistus siirtää kuntien
verotuloja
valtiolle
hyvinvointialueiden
toiminnan
rahoittamiseksi.
Valtionvarainministeriön mukaan verorakenteen muutokset eivät saa voimaan
tullessaan aiheuttaa verotuksen kiristymistä. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja
alennetaan 12,64 %-yks. ja valtion verotusta kiristetään vastaavasti. Uudistuksessa
valtion tuloveron määrä kasvaa merkittävästi ja ensisijaisesti valtion tuloverosta
tehtävät vähennykset kohdistuvat nykyistä enemmän valtion tuloveroon ja vähemmän
kunnallis- ja kirkollisveroon. Jotta uudistus olisi kirkollisveron osalta tuottoneutraali,
kirkollisveroprosentin keskimääräinen alentamistarve on valtionvarainministeriön
laskelmien mukaan kokonaistasolla noin 0,08 prosenttiyksikköä. Alentamistarve
jakautuu kuitenkin eri seurakuntien välillä eri tavalla, johtuen erilaisista veropohjista.
Kirkollisveroprosentin alentaminen jätetään seurakuntien vapaaehtoisesti tehtäväksi.
Valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö Rauni Pennanen p. 045 609 7339
rauni.pennanen@evl.fi
Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Kiteen seurakunnan 1,8
tuloveroprosentin vuodelle 2023.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
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53 §
Kanttorin sijaisten toimituspalkkioiden vahvistaminen
Seurakunnissa maksetaan toimituspalkkiota, kun seurakunta järjestää papin tai
kanttorin tehtävien hoitamisen seurakunnan ulkopuolisen työvoiman avulla sen oman
henkilöstön ollessa estynyt toimitusta tai tehtävää suorittamasta ja kun seurakunta
sopii etukäteen toimituksen tai tehtävän suorittamisesta toimituspalkkioperusteisesti
sen suorittajan kanssa.
Kirkon työmarkkinalaitos ja työntekijäjärjestöt ovat uudessa sopimuksessa
allekirjoittaneet Kirkon Virka- ja työehtosopimuksen liitteenä 18 olevan
suositussopimuksen toimituspalkkioista. Toimituspalkkioiden euromääriä on korotettu
viisi (5) prosenttia. Sopimus ei koske tehtävän suorittajaa, jolla ei ole sopimuksessa
määriteltyä kelpoisuutta, nämä palkkiot vahvistaa kirkkovaltuusto. Kiteen
kirkkovaltuusto on vahvistanut aiemmat palkkiosopimukset 15.5.2018, jossa on 10
prosenttia alemmat toimituspalkkiot kanttorin sijaisille, joilla ei ole sopimuksessa
määriteltyä kanttorin kelpoisuutta. (liite 2)
Valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö Rauni Pennanen p. 045 609 7339
rauni.pennanen@evl.fi
Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa toimituspalkkion Kiteen
seurakunnassa kanttorin tehtävistä henkilöille, joilla ei ole sopimuksessa määriteltyä
kanttorin pätevyyttä 10 prosenttia toimituspalkkiosopimuksen palkkiota alemmiksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

54 §
Vuosilomajärjestyksen vahvistaminen ja lomarahavapaan antaminen
Kirkkojärjestys 6 luku 8 §: ”Jollei ohje- tai johtosäännöllä toisin määrätä, myöntää:
1 ) kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto virkavapauden ja vuosiloman
seurakunnan muun kuin papin viran haltijalle;”
Kirkon yleiseen virka- ja työehtosopimuksen 96 § mukaan vuosiloma annetaan
työnantajan määräämän ajankohtana. Kesälomakauteen (2.5.-30.9.) sijoitetaan
vähintään 65 prosenttia lomanmääräytymisvuodelta ansaitun loman kokonaismäärästä.
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Vuosilomalain 22 § mukaan työnantaja on selvittänyt yhteistoimintamenettelyssä
loman antamisen periaatteet ja kirkon virka- ja työehtosopimuksen 96 § 5 mom. mukaan
työntekijöitä on kuultu loman sijoittelussa. Työnantajan on ilmoitettava loman
ajankohdasta vuosilomalain 23 § mukaan mielellään kuukautta ennen lomaa, kuitenkin
viimeistään kaksi viikkoa ennen loman alkamista.
Lomarahavapaan myöntäminen kuuluu kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 § 1 momentin
perusteella kirkkoneuvostolle.
(liite 3)
Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Markku Komulainen p. 050 569 56 56
Päätösehdotus (pj):
Kirkkoneuvosto
1) vahvistaa vuosilomajärjestyksen ja hyväksyy anotut lomarahavapaat. Kirkkoneuvosto
merkitsee papiston vuosilomat tietoon saatetuksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
55 §
Osavuosikatsaus 1 – 4 / 2022
Kirkkoneuvostolle tuodaan tiedoksi osavuosikatsaukset. Osavuosikatsauksessa 1 - 4
/2022 kirjanpidon mukaan toimintakatetta on käytetty 32,7 %. Suhdeluku neljältä
kuukaudelta on 33 prosenttia. Toteumaraportti tiliryhmittäin 1- 4/2021 (liite 4)
Valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö Rauni Pennanen p. 045 609 7339
rauni.pennanen@evl.fi
Päätösehdotus (tp):
Merkitään osavuosikatsaus 1 – 4/2021 tietoon saatetuksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

56 § Kiteen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö
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
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15.3.2021, 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. Päivitettyyn ohjesääntöön on tehty muutoksia 6 a §, 6 b §, 10 §, 14 § ja
16 §:n.
Kirkko- ja seurakuntaneuvoston ohjesäännön muutokset on voimaan tullakseen
alistettava hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. (Kirkkohallituksen
yleiskirje nro 14/2021).
Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivitystä on käsitelty kirkkoneuvostossa 8.6.2021 § 82
ja 9.11.2021 § 145, kirkkovaltuustossa 15.6.2021 § 33 ja 21.12.2021 § 56. Aiemmassa
ohjesäännön päivityksessä on havaittu puutteita ja tuomiokapitulilta on pyydetty
käsittelyn perumista.
Liite 5: päivitetty ohje- ja johtosääntö
Valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö Rauni Pennanen p. 045 609 7339
rauni.pennanen@evl.fi
Päätösehdotus (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: Päätösehdotus hyväksyttiin.

57 § Päiväjumalanpalveluksissa kerättävät kolehdit Kiteen seurakunnassa kesä-syyskuussa
2022
Seurakunnan tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista.
Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman (KL 2:8), joka voidaan laatia kerralla koko
vuodeksi tai työkausittain. Liitteessä on suunnitelma Kiteen seurakunnan
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista kesä-syyskuussa 2022.
Valmistelija ja esittelijä: Markku Komulainen markku.komulainen@evl.fi p. 050 569
56 56
Päätösehdotus (pj.):
Kiteen seurakunnan kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman Kiteen
seurakunnan päiväjumalanpalveluksiin kesä-syyskuulle 2022 liitteen mukaisesti.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
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58 § Helatorstain päiväjumalanpalveluksen toteuttaminen Kiteen kirkossa 26.5.2022 klo 18
aikaan
Kirkkolain mukaan 10:1 kirkkoneuvosto yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa,
edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän
toteuttamiseksi.
Kiteen kirkossa on ollut ajatuksena järjestää suomalainen messu, johon helatorstaina
26.5.2022 mukaan sopisi paremmin ilta-aika klo 18 ja se mahdollisesti kokoaisi
muitakin kuin klo 10 aikaan jumalanpalvelukseen tottuneita. Rääkkylässä järjestetään
samana päivänä klo 10 jumalanpalvelus.
Valmistelija ja esittelijä: Markku Komulainen markku.komulainen@evl.fi puh.
050 569 56 56
Päätösehdotus (pj.):
Kiteen seurakunnan kirkkoneuvosto päättää 26.5. jumalanpalveluksen suorittamisen
Kiteen kirkossa klo 18 aikaan edellyttäen, että siitä viestitään seurakuntalaisille.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
59 §
Muut asiat
a ) Iso-Pappilan määräalan myynti
Kiteen seurakunta kun käynnistänyt vuonna 2017 Iso-Pappilan myynnin, joka käsittää
noin 9 200 m2 määräalan Iso-pappila -nimisestä tilasta (260 – 408 – 0029- 0066) siinä
sijaitsevine rakennuksineen. Määräala sijaitsee Kiteen kaupungissa Päätyeen kylässä
osoitteessa Savikontie 7, 82500 Kitee. Alueella on asemakaava. Asemakaavan
tonttijako ei ole sitova. Alue on määritelty merkittäväksi valtakunnalliseksi
kulttuuriympäristöksi RKY. Kiteen kaupungin vuoden 1987 yleiskaavassa
päärakennukselle on tehty suojelumerkintä. Alueelle on valmisteilla osayleiskaava.
Kiteen keskustan osayleiskaava-alueen arkeologisessa inventoinnissa 2020 alueelle
ehdotetaan rekisteröitäväksi uusi kohde kiinteä muinaisjäännös. Tämä tarkoittaa sitä,
ettei uudisrakentaminen ole alueelle mahdollista.
Seurakunnan kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkolain mukaan
kirkkovaltuuston päätöksen alistamista kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. Kiinteän
omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuustossa määräenemmistöpäätöstä.
Iso-Pappilan määräala on ollut myynnissä välittäjällä vuosina 2018 – 2020 ja
Huutokauppa.com sivustolla vuonna 2021. Myynti on käynnistetty uudelleen
Huutokauppa.com -sivustolla vuonna 2022 ajalle 17.2. – 31.3.2022. Määräaikaan
mennessä korkein tarjous oli 30 000 euroa.
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Valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö Rauni Pennanen p. 045 609 7339,
rauni.pennanen@evl.fi
Päätösehdotus:
Taloudellinen jaosto esittää, että määräaikaan mennessä saadut tarjoukset hylätään.
Myynti valmistellaan uudelleen ottaen huomioon osayleiskaavan liittyvät esitykset
argeologisen inventoinnin muinaisjäännöksestä.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
b) Ympäristövastaavan nimeäminen: Ympäristövastaavan työnkuva on seurata ja
arvioida seurakunnan toiminnan ympäristövaikutuksia. Hän johtaa toiminta- ja
taloussuunnitelaman kuuluvaa ympäristötavoitteiden asettamista ja koordinoi
asetettuja tavoitteita eri toimialojen kesken. Ympäristövastaava toimii seurakunnan
edustajana hiippakunnan ja kokonaiskirkon ympäristöasioissa koskevissa
tapaamisissa, koulutuksissa ja neuvotteluissa.
Päätösehdotus (pj.): Kirkkoneuvosto nimeää Kiteen seurakunnan ympäristövastaavan.
Päätös: Ympäristövastaavaksi nimetään puistotyönesimies Ari Ainola
c) Rääkkylän kehitysvammaisten kevätretki avustus
Päätösehdotus (pj.):
Kirkkoneuvosto päättää avustuksesta.
Päätös: Päätettiin hyväksyä 150 euron avustus toteutuneiden kustannusten mukaan.
Seurakuntakeskuksen hanketyöryhmä:
Työryhmä on aloittanut työskentelyn. Asiantuntijajäseneksi työryhmään on valittu
Arto Pöllänen Tmi Artpro:sta. Päätettiin aluksi, että otetaan vielä tutkimuksia
taloussiiven osasta ja työryhmä kokoontuu sitten kun ne tulokset on saatu. Lisäksi
puheenjohtaja Kirsi Hukka ja talouspäällikkö Rauni Pennanen käynnistävät
tilantarveselvitykseen liittyvät henkilöstökyselyt.
Tiedoksi taloudellisen jaoston päätökset
• Katselmusraportti seurakunnan korjauskohteista: Museoviraston intendentti,
arkkitehti Mikko Mannberg ja Kirkkohallituksen yliarkkitehti Edla Mäkelä
vierailivat seurakunnassa 21.4.2022 tutustumassa seurakunnan rakennusten
korjauskohteisiin. Käynti kohdistui Kesälahden kellotapuliin, Kesälahden
kirkkoon ja Rääkkylän kirkkoon.
• Kesälahden kirkko- ja seurakuntasalitilojen korjaus
• Määräalan ostotarjous tilasta Pitkämäki 260-440-0035-0027
• Väärämäen kirkon ilmalämpöpumppu
• Puistotyönesimiehen valinta
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60 §
Ilmoitusasiat
Tolpojen tarina -ooppera Rääkkylän kirkossa 28.8.2022 klo 14.00
61 §
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.
Kirkkoherra:
9/2022
Palkaton virkavapaa
10/2022
Palkallinen virkavapaa
11/2022
Kesäteologien työ- ja lomavuorolistat
Talouspäällikkö:
5/2022
Hautausmaiden kausityöntekijät Kitee, Rääkkylä, Kesälahti
Päätösesitys (pj.): Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, kirkkoneuvoston
puheenjohtajan ja talouspäällikön päätökset ajalta 29.3- 3.5.2022
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
62 § Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55
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