PÖYTÄKIRJA 11/2021
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika
Tiistai 21.12.2021 klo 17:00 –
Paikka
Kiteen seurakuntakeskus
________________________________________________________________________________
Kirkkoneuvoston jäsenet Komulainen Markku pj.
Oksman Raimo vpj.
Barck Pekka
Hakulinen Hannu-Heikki
Hurskainen Tellervo
Kammonen Matti
Muukkonen Birgitta
Rönkkönen Seppo
Saari Susanna
Venäläinen Raija
Väistö-Honkanen Marja-Riitta
________________________________________________________________________________
Muut osanottajat
Kostamo Merja
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Koivuniemi Suvi
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Harinen Jertta
vs. talouspäällikkö, sihteeri

Kirkkoneuvosto 21.12.2021 (11/2021)
173 § Kokouksen avaus
174 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
175 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
176 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
177 § Hautainhoitorahaston talousarvio
178 § Piispantarkastukseen liittyvä työyhteisökonsultointi
179 § Taloussäännön päivittäminen
180 § Muut asiat
181 § Ilmoitusasiat
182 § Viranhaltijapäätökset
183 § Kokouksen päättäminen

21.12.2021 Markku Komulainen, Kirkkoneuvoston puheenjohtaja
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Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi Kiteellä 21.12.2021.

_______________________________ _______________________________
Marja-Riitta Väistö-Honkanen
Raimo Oksman
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen on yleisesti
nähtävillä Kiteen kirkkoherranvirastossa ajalla 22.12. – 6.1.2022. 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

173 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00.

174 §
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 21.12.2021.
Esitys: Todetaan kokouksen läsnäolijat. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Hyväksyttiin.

175 §
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 Marja-Riitta Väistö-Honkanen ja Raimo Oksman.
Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 22.12.2021 – 6.1.2022.
Päätös: Hyväksyttiin.

176 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin.

177 §
Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2022
Kiteen seurakunnan talousarvion yhtenä osana on hautainhoitorahasto, johon sisältyy
seurakunnan hoidossa olevien hautojen hoitotuotot- ja kulut. Hautainhoitorahastolle
kuuluvat palkat ja henkilösivukulut 134.000 euroa ovat hautaustoimen
henkilöstömenojen korjauserissä tuloina ja menoina kuluissa. Niiden yhteisvaikutus
seurakunnan talousarvioon on nolla.
valmistelija ja esittelijä: vs. talouspäällikkö Jertta Harinen p. 044 274 3267
Liite: talousarvio vuodelle 2022
Päätösesitys (pj.): Kirkkoneuvosto hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvion
vuodelle 2022 ja esittää kirkkovaltuustolle sen hyväksymistä ja liittämistä osaksi
talousarviota.
Päätös: Hyväksyttiin.

178 §
Piispantarkastukseen liittyvä työyhteisökonsultointi
Työyhteisökonsultointi kuuluu yhtenä osana vuonna 2022 toteutettavaa
Piispantarkastusta.
Seurakunta
on
kartoittanut
tehtävään
soveltuvia
työyhteisökonsultteja. Työyhteisökonsultin työtehtävät ajoittuvat Piispantarkastukseen.
Palkkaus määräytyy sopimuksen mukaan.
valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Markku Komulainen p. 050 569 56 56
Liite: sopimuspohja
Päätösesitys (tp.): Kirkkoneuvosto valitsee Piipantarkastuksen työyhteisökonsultiksi
Tiina Belovin.
Päätös: Hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto antaa kirkkoherralle valtuudet allekirjoittaa
sopimuksen.

179 §
Taloussäännön päivittäminen

Kirkkoneuvosto on päivittänyt edellisen kerran taloussääntöä vuonna 2017.
Taloushallinnon joustavoittamiseksi taloussääntöä on tarpeen joiltakin osin päivittää.
valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Markku Komulainen p. 050 569 56 56
Liite: taloussääntö
Päätösesitys (pj.): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle taloussäännön
hyväksymistä.
Päätös: Asia jätettiin pöydälle.

180 §
Muut asiat

181 §
Ilmoitusasiat

182 §
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.

rajatut

Kirkkoherra:
32/2021

Sijaisen palkkaaminen

33/2021

Palkallinen virkavapaus

34/2021

Palkallinen virkavapaus

35/2021

Palkallinen virkavapaus

36/2021

Palkallinen virkavapaus

Talouspäällikkö:
8/2021 Suntion sijaisen palkkaaminen
Päätösesitys (pj.): Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, kirkkoneuvoston
puheenjohtajan ja talouspäällikön päätökset ajalta 14.12.2021 – 21.12.2021
Päätös: Hyväksyttiin.

183 §
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:30.

