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Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi Kiteellä 15.3.2022.

_______________________________ _______________________________
Birgitta Muukkonen
Matti Kammonen
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen on yleisesti
nähtävillä Kiteen kirkkoherranvirastossa ajalla 16.3 – 30.3.2022. 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.

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja 2/2022
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
24 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
25 §
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 8.3.2022.
Esitys: Todetaan kokouksen läsnäolijat. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
26 §
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 Tellervo Hurskainen ja Matti Kammonen.
Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 16.3.2022 – 30.3.2022.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Kammonen ja Birgitta Muukkonen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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27 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Muihin asioihin lisättiin Iso-Pappilan ja Romolan osayleiskaavan lausunnot.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

28 §
Rahankeräys diakonisen avustustoiminnan järjestämiseen
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 5/2020 mukaisesti seurakunnilla on mahdollisuus
rahankeräyksen järjestämiseen uuden rahankeräyslain (863/2019) tultua voimaan
1.3.2020. Rahankeräyksellä tarkoitetaan rahankeräyslaissa toimintaa, jossa yleisölle
esitetään vetoomus rahan lahjoittamisesta ja jossa lahjoittaja ei saa vastiketta
lahjoitukselleen. Rahankeräyksen järjestämisestä, rahankeräysluvan hakemisesta ja
pienkeräysilmoituksen tekemisestä päättää seurakunnassa kirkkoneuvosto. Lain
mukaan seurakuntataloudella on oikeus järjestää rahankeräysvarojen hankkimiseksi
diakonisen avustustoiminnan rahoittamiseen. Diakonisen avustamisen kautta
seurakunta voi järjestää keräyksen myös yksityishenkilön tai perheen auttamiseksi.
Tällöin voidaan kerätä rahaa esimerkiksi tilanteessa, jossa perhe tai yksityishenkilö
tarvitsee taloudellista apua tulipalon tai muun onnettomuuden vuoksi.
Rahankeräyslupa haetaan Poliisihallitukselta. Lupa myönnetään yleensä toistaiseksi
voimassa olevana. Seurakuntatalouden, jolle on myönnetty rahankeräyslupa, on
vuosittain annettava Poliisihallitukselle vuosi-ilmoitus kuuden kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä. Vuosi-ilmoituksessa on mm. annettava selvitys kauden
aikana järjestetyistä rahankeräyksistä, tiedot keräyksen tuotosta tilikauden aikana sekä
selvitys keräyksen kuluista ja keräysvarojen käyttämisestä. Koska rahankeräyslupa on
voimassa toistaiseksi, luvan haltija voi järjestää sen nojalla useita keräyksiä.
Rahankeräysluvan nojalla seurakuntatalous voi esimerkiksi järjestää jatkuvan
keräyksen diakoniseen avustustoimintaan yleisesti ja muun keräyksen yksittäiseen
diakoniseen avustuskohteeseen. Laissa kuitenkin edellytetään, että luvan haltija antaa
Poliisihallitukselle vuosisuunnitelman tulevan tilikauden aikana järjestettävistä
rahankeräyksistä.
Kiteen seurakunta hakisi rahankeräyslupaa Poliisihallitukselta jatkuvaan diakoniseen
avustamiseen. Tämä on matalan kynnyksen tapa auttamiseen. Seurakunnan kotisivulle
tulee pankkitilinumero, selvitys keräyksestä ja viranomaisen myöntämä luvasta.
Valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö Rauni Pennanen p. 045 609 7339
rauni.pennanen@evl.fi
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Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto päättää, että Kiteen seurakunta hakee rahankeräysluvan diakoniseen
avustustoimintaan.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

29 §
Kiteen seurakuntakeskuksen tilat
Kiteen seurakuntakeskukselle on teetetty kaksi kiinteistön kuntokartoitustutkimusta
29.3.2021 ja 8.10.2021. Tavoitteena on selvittää seurakuntakeskuksen sisäilmanlaatu ja
korjaustarpeet. Kuntokartoitustutkimukset on tehnyt Insinööritoimisto K2 Oy.
Aineistoa on käsitelty taloudellisen jaoston kokouksessa 24.1.2022, 1.3.2022 ja
kirkkoneuvoston kokouksessa 1.2.2022.
Kartoituksissa on todettu, että seurakuntakeskuksella on rakenteissa useita ongelmia,
jotka heikentävät sisäilman laatua. Suurimmat ongelmat on kartoitettu taloushallinnon
osaan taloussihteerin ja talouspäällikön huoneisiin. Lisäksi seurakuntakeskuksella on
merkittäviä korjaustarpeita, jotka edellyttävät lisätutkimuksia. Taloushallinnon osassa
työskentelevät siirtyvät väistötiloihin Osuuspankin omistamiin entisiin matkatoimiston
tiloihin 1.4.2022 alkaen.
Seurakuntakeskuksen tilojen korjaustarpeiden laajuus vaatii lisäselvitystä. Tätä varten
tulee muodostaa työryhmä, jonka tehtävänä on työstää asiaa eteenpäin. Taloudellinen
jaosto valmistelee esityksen kirkkoneuvostolle.
(Oheismateriaali)
Valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö Rauni Pennanen p. 045 609 7339
rauni.pennanen@evl.fi
Päätösehdotus (tp.):
Kirkkoneuvosto käsittelee taloudellisen jaoston esityksen ja tekee päätöksen
jatkotoimenpiteistä.
Muutettu päätösehdotus (tp):
Taloudellinen jaosto esittää
1) kirkkoneuvosto nimeää seurakuntakeskuksen korjauksen hanketyöryhmän.
Työryhmän jäseniksi taloudellinen jaosto esittää Jukon luottamushenkilö Kirsi
Hukka, uusi kiinteistönhoitaja, talouspäällikkö, luottamushenkilöistä Pekka Barck,
Matti Kammonen, lisäksi ulkopuolinen asiantuntija.
2) työryhmän ensisijaiseksi tehtäväksi määritellään seurakuntakeskuksen korjausten
lisäselvitystyö ja myös tulevaisuuden tilatarveselvityksen tekeminen
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3) tutkimustyö rajataan siten, että sen ensimmäisessä osassa tutkitaan taloushallinnon
osa ja seurakuntakeskuksen kattorakenteet
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

30 §
Talouspäällikön osa-aikainen virkavapaa
Talouspäällikkö Rauni Pennanen anoo osa-aikaista (40 %) virkavapaata
talouspäällikön virasta ajalle 1.4.-31.12.2022 (liite 2).
Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Markku Komulainen p. 050 569 5656
markku.komulainen@evl.fi
Talouspäällikkö poistui pykälän käsittelyn ajaksi. Sihteerinä toimii kirkkovaltuuston
puheenjohtaja Merja Kostamo.
Päätösehdotus (pj.):
Kiteen kirkkoneuvosto hyväksyy talouspäällikkö Rauni Pennasen osa-aikaisen
virkavapaan (40 %) ajalle 1.4.-31.12.2022 edellyttäen, että Kiteen seurakunnan
talouspäällikön tehtävät hoidetaan.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

31 §
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: talouspäällikkö Rauni Pennanen p. 045 609 7339
Päätösehdotus (tp.):
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 1.3.2022 tekemät päätökset ovat
syntyneet oikeassa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai ole
muutoinkaan lainvastaisia.
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Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

32 §
Muut asiat
Tiedoksi taloudellisen jaoston päätökset 1.3.2021
- Seurakuntakeskuksen hanketyöryhmä: Asia jätettiin uudelleen valmisteluun
- Puunmyynti ja metsänhoitotöiden vuosisuunnitelma 2022Metsänhoito:
Päätettiin, että myyntiin ja hoitoon liitetään ensin uudet alueet ja otetaan sitten
uudelleen valmisteluun
- A-lisäosuuksien siirto Metsä1 lisäosuuksiksi
- Valkeavaaran rukoushuoneen ilmalämpöpumpun hankinta
- Muut asiat: Kiinteistöhoitajan valinta, Kiinteistöhoitajaksi on valittu Ari Ainola
ja varalle Markku Matikainen. Ari Ainola ottaa työn vastaan 1.4.2022.
- Taloushallinnon osassa työskentelevät siirtyvät väistötiloihin entisiin
matkatoimiston tiloihin Osuuspankin taakse 1.4.2022 alkaen. Siirto koskee
kirkkoherranvirastoa, puistotyönesimiestä, taloussihteeriä, talouspäällikköä ja
diakoneja.
Tiedoksi taloudellisen jaoston päätökset 15.3.2021
- Metsäpalvelusopimuksen kilpailutus

Kirkkoherra Markku Komulaisen työskentely Tohmajärven seurakunnassa.
Iso-Pappilan ja Romolan osayleiskaavan kaavamerkintöjen lausunnot. Iso-Pappilan
kaavassa on määritelty tontille PY -merkintä. Lausunnossa pyydetään muuttamaan
tämä AP-P merkinnäksi. Romolan osayleiskaavassa rakennukselle puolletaan
merkintää kh-1.
Päätös: Kirkkoneuvosto päättää, että talouspäällikkö valtuutetaan antamaan lausunnot.

33 §
Ilmoitusasiat
-Ukrainan pakolaisten mahdolliset avustustoimenpiteet.
-Väistötiloihin siirtyminen toteutuu aikaisintaan 15.4. mennessä.
-Seuraava neuvoston kokous, tilinpäätöskokous 29.3.2021.

34 §
Viranhaltijapäätökset
Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja 2/2022
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
”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:
4/2022
Palkallinen virkavapaus
5/2022
Palkallinen virkavapaus
2/2022
Palkallinen virkavapaus
3/2022
Palkallinen virkavapaus
Talouspäällikkö:
3/2022
4/2022

Kiinteistönhoitajan palkkaaminen ajalle 12.2.-31.3.2022
Kiinteistönhoitajan palkkaaminen ajalle 1.-30.4.2022

Päätösesitys (pj.): Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, kirkkoneuvoston
puheenjohtajan ja talouspäällikön päätökset ajalta 1.2. – 14.3.2022
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

35 §
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.12
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