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Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi Kiteellä 30.8.2022.

_______________________________ _______________________________
Matti Kammonen
Birgitta Muukkonen
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen on yleisesti
nähtävillä Kiteen kirkkoherranvirastossa ajalla 31.8.2022 – 13.9.2022. 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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80 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
81 §
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 24.8.2022 (liite 1).
Esitys: Todetaan kokouksen läsnäolijat. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

82 §
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 Matti Kammonen ja Birgitta Muukkonen.
Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 31.8.-13.9.2022.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
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83 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

84 § Romolan pappilan määräalan myynti
Kiteen seurakunta on päättänyt kirkkoneuvoston kokouksessa 28.6.2022 § 73, että
Romolan pappilan kiinteistö ja siihen liittyvän määräalan myynti käynnistetään
uudelleen. Romolan määräala on noin 4 500 m2 Romola –nimisestä tilasta 260-423-1944 ja siinä sijaitsevat rakennukset. Määräala sijaitsee Kiteen kaupungissa Päätyeen –
kylässä osoitteessa Romolantie 17, 82500 Kitee. Määräalalla sijaitsee kaksi rakennusta,
Romolan päärakennus noin 218 m2 on valmistunut vuonna 1857 ja vanha
aitta/ulkorakennus. Päärakennus on hirsirakenteinen, lautaverhoiltu ja siinä on
nykyisellään tiilikate. Vanha ulkorakennus on vaatimaton ja sitä käytettään
varastotilana. Rakennusten kunto on tyydyttävä. Kiinteistöllä on sähkö- vesi- ja
viemäriliittymä. Alueella on asemakaava, asemakaavan tonttijako ei ole sitova.
Osayleiskaavaluonnoksessa Romolalle ehdotetaan kh-1 –merkintää ”maakunnallisesti
merkittävä kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokas rakennus tai
rakennusryhmä”. Maakuntakaavassa Romola on mainittu maakunnallisesti
merkittävänä rakennettuna kulttuuriympäristönä (ma/km).
Kohde on ollut myynnissä Huutokauppa.com sivustolla 11.7.-14.8.2022 välisen ajan.
Korkein jätetty tarjous on 22 500 euroa, tarjouksen on jättänyt Vuokko Mutanen,
Kauniaisista.
Kohteesta on teetetty arvio Karelia Kiinteistölaatu Oy:llä 22.4.2021. Määräalan pintaala on tarkentunut noin 4 500 m².
Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää kirkkovaltuusto. KL 14 luvun 4 §:n mukaan
kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä,
vaihtamista tai luovuttamista on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Ostaja
vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, lohkomis- ja lainhuutokuluista.
Liite 2: Kiinteistöarvio
Liite 3: Kartta
Valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö Rauni Pennanen p. 045 609 7339
rauni.pennanen@evl.fi
Taloudellinen jaosto on käsittely 30.8.2022 § 80:
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Taloudellisen jaoston esitys (pj):
Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että
1) Romolan pappilan määräala noin 4 500 m2 Romola -kiinteistöstä 260-423-19-44 ja
siihen kuuluvat rakennukset myydään Vuokko Mutaselle 22 500 euron
kauppahintaan.
2) Tontin lohkomiskuluista, lainhuudatus ja kaupanvahvistajan kuluista vastaa ostaja
3) Talouspäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirjat
4) Määräalan myyntipäätös alistetaan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen
vahvistettavaksi ja lopullinen kauppakirja allekirjoitetaan, kun vahvistus on saanut
lainvoiman.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto esitys (pj): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1) Romolan pappilan määräala noin 4 500 m2 Romola -kiinteistöstä 260-423-19-44 ja
siihen kuuluvat rakennukset myydään Vuokko Mutaselle 22 500 euron
kauppahintaan
2) Tontin lohkomiskuluista, lainhuudatus ja kaupanvahvistajan kuluista vastaa ostaja
3) Talouspäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirjat
2) Määräalan myyntipäätös alistetaan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen
vahvistettavaksi ja lopullinen kauppakirja allekirjoitetaan, kun vahvistus on saanut
lainvoiman.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksytään.

85 §
Iso-Pappilan määräalan myynti
Kiteen seurakunta on käynnistänyt vuonna 2017 Iso-Pappilan myynnin, joka käsittää
noin 9 200 m2 määräalan Iso-pappila -nimisestä tilasta (260-408-29-66) 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.
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Alueella on vuonna 1839 rakennettu päärakennus sekä lisäksi väentupa ja varasto.
Päärakennuksen asuinpinta-ala on noin 236 m² ja muiden tilojen noin 30 m²,
kokonaispinta-ala on noin 266 m². Ns. asuinkerroksessa on sali ja ruokailutiloja,
piispanhuone sekä entiset kirkkoherranviraston tilat sisältäen arkistotilan.
Kellarikerroksessa on varastoja, sauna ja pukuhuonetilat ja kattilahuone. Yläkerta on
rakentamatonta ullakkotilaa. Päärakennuksen rakennusmateriaali on hirsi,
rakennuksessa on lautaverhoilu. Kiinteistöllä on öljy/vesikeskuslämmitys.
Käyttövesiputkistot on korjattu noin 15 vuotta sitten. Rakennuksen tila on tyydyttävä.
Sisäpuolisilta osiltaan rakennus on täydellisen peruskorjauksen tarpeessa. Katto on
tiilikatto ja se on vuotanut, vesikate sekä kattorakenteet vaativat korjausta. Alueella
sijaitseva väentupa on hirsinen vanha pientalo. Rakennuksessa on uusittu peltikatto,
muutoin rakennus on huonossa kunnossa. Varasto on vanha karjarakennus, jossa on
vaatimatonta varastotilaa. Kiinteistöllä on sähköliittymä, sekä vesijohto- ja
viemäriliittymä. Irtaimisto ei kuulu kauppaan.
Määräala on ollut myynnissä välittäjällä vuosina 2018 – 2020 ja Huutokauppa.com
sivustolla vuonna 2021 ja keväällä 2022.
Kohde on ollut myynnissä Huutokauppa.com sivustolla 11.7.-14.8.2022 välisen ajan.
Korkein jätetty tarjous on 20 500 euroa, tarjouksen on tehnyt Soile Luukkainen,
Värtsilä.
Kohteesta on teetetty arvio kustannusarvio Karelia Kiinteistölaatu Oy:llä keväällä 2021.
Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää kirkkovaltuusto. KL 14 luvun 4 §:n mukaan
kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä,
vaihtamista tai luovuttamista on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Ostaja
vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, lohkomis- ja lainhuutokuluista.
Liite 4: kiinteistöarvio
Valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö Rauni Pennanen p. 045 609 7339
rauni.pennanen@evl.fi
Taloudellinen jaosto on käsittely 30.8.2022 § 81:
Taloudellisen jaoston esitys (pj): Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että
1)Iso-Pappilan määräala noin 9 200 m² Iso-Pappila –nimiseltä kiinteistöltä (260-40829-66) ja siinä sijaitsevat rakennukset myydään 20 500 eurolla Soile Luukkaiselle
2) Tontin lohkomiskuluista, lainhuudatus ja kaupanvahvistajan kuluista vastaa ostaja
3) Talouspäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirjat
3) Määräalan myyntipäätös alistetaan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen
vahvistettavaksi ja lopullinen kauppakirja allekirjoitetaan, kun vahvistus on saanut
lainvoiman.
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Taloudellisen jaoston muutettu päätösehdotus (pj):
Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että Iso-Pappilan tarjousta ei
hyväksytä.
Päätös (pj): Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkoneuvoston esitys (pj):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1) Iso-Pappilan määräala noin 9 200 m² Iso-Pappila –nimiseltä kiinteistöltä (260-40829-66) ja siinä sijaitsevat rakennukset myydään 20 500 eurolla Soile Luukkaiselle
2) Tontin lohkomiskuluista, lainhuudatus ja kaupanvahvistajan kuluista vastaa ostaja
3) Talouspäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirjat
4) Määräalan myyntipäätös alistetaan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen
vahvistettavaksi ja lopullinen kauppakirja allekirjoitetaan, kun vahvistus on saanut
lainvoiman.
Kirkkoneuvoston muutettu esitys (pj):
Kirkkoneuvosto esittää, ettei Iso-Pappilan tarjousta hyväksytä alhaisen hinnan vuoksi
ja myynti käynnistetään uudelleen.
Päätös (pj):
Päätösehdotus hyväksyttiin.

86 §
Aineistojen siirtämiseen maakunta-arkistoon
Kansallisarkiston Joensuun toimipiste on luvannut vastaanottaa liitteen (LIITE 5)
mukaiset kirkonkirjat säilytettäväksi. Siirtäminen voidaan tehdä Kiteen
kirkkovaltuuston suostumuksella.
Kirkkolaki 16 luku 1 §:
Manuaalisia kirkonkirjoja ovat ennen vuotta 2005 pidetyt perhelehdet ja luettelot
kastetuista, rippikoulun käyneistä ja konfirmoiduista sekä henkilöistä, joiden avioliiton
esteistä on toimitettu tutkinta, avioliittoon vihityistä, kuolleista ja haudatuista,
muuttaneista, kirkosta eronneista ja kirkkoon liittyneistä. Manuaalisia kirkonkirjoja
ovat myös ennen uskontokuntien jäsenrekistereistä annetun lain (614/1998)
voimaantuloa pidetyt kirkolliset väestörekisterit ja niihin kuuluvat asiakirjat.
KL 16 luku 12 § (3.9.2010/787)
Kirkonkirjat säilytetään pysyvästi, jollei kirkkohallitus tämän luvun 11 §:n 1
momentin nojalla erikseen tiettyjen tietojen tai asiakirjojen osalta toisin määrää.
Manuaalisia kirkonkirjoja sekä seurakunnan ja seurakuntayhtymän arkistoon kuuluvia
muita asiakirjoja voidaan tallettaa arkistolaitokseen. Tallettamisesta säädetään
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kirkkojärjestyksessä. Talletetut asiakirjat
seurakuntayhtymän omaisuutena.

pysyvät

edelleen

seurakunnan

ja

Kirkkojärjestys
16 luku 6 § (7.11.2008/792 v. 2010)
Manuaaliset kirkonkirjat ja seurakunnan arkisto on säilytettävä asianmukaisessa
arkistotilassa siten, että ne ovat turvassa tuhoutumiselta, vahingoittumiselta ja
asiattomalta käytöltä. Ennen kuin arkistotilan piirustukset hyväksytään, niistä on
pyydettävä kirkkohallituksen lausunto.
Sataa vuotta vanhempia manuaalisia kirkonkirjoja ja seurakunnan arkistoon kuuluvia
asiakirjoja sekä sataa vuotta nuorempia manuaalisia kirkonkirjoja, jotka on digitoitu
osaksi
kirkon
yhteistä
jäsenrekisteriä,
voidaan
kirkkovaltuuston
tai
seurakuntaneuvoston suostumuksella tallettaa arkistolaitokseen.
valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Markku Komulainen p. 050 569 56 56
Päätösehdostus (pj):
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se antaa suostumuksensa
liitteen 5 mukaisten aineistojen siirtämiseen Kansallisarkiston Joensuun
toimipisteeseen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

87 §
Oikaisuvaatimus Winterin testamentti
Rauno Winter ja Marja-Liisa Winter ovat jättäneet 12.7.2022 oikaisuvaatimuksen
Kiteen seurakunnan kirkkoneuvostolle koskien kirkkoneuvoston 28.6.2022 § 71
tekemää päätöstä. Päätöksen mukaan seurakunta
1) ottaa vastaan Eila Winterin testamentin ja sitoutuu täyttämään testamentin ehdot
2) antaa suostumuksen Vieno Winterin ja Väinö Winterin kuolinpesän kiinteistöjen
myyntiin ja valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan sen.
Oikaisuvaatimuksen tekijät esittävät, että valituksen kohteena olevaa päätöstä
muutetaan seuraavasti: ”Eilan perukirjassa oleva Vieno Winterin kuolinpesän osuus
jaetaan siten, että seurakunta saa siitä 2/3 osaa ja Rauno ja Marja-Leena Winter 1/3
osan. Eilan omat varat menevät seurakunnalle testamentin mukaisesti.”
Liite 6: (Salassa pidettävä JulkL 24 § 25 mom.) Oikaisuvaatimus Rauno ja Marja-Leena
Winter 12.7.2022
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Valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö Rauni Pennanen p. 045 609 7339
rauni.pennanen@evl.fi
Päätösehdotus (pj.):
Kirkkoneuvosto käsittelee oikaisuvaatimuksen.
Muutettu päätösehdotus (pj)
Kirkkoneuvosto käsitteli oikaisuvaatimuksen ja hylkää sen. Seurakunta
ottaa vastaan Eila Winterin testamentin ja sitoutuu täyttämään testamentin ehdot.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

88 §
Tilintarkastuspöytäkirja
Tilintarkastaja BDO Audiator Oy Taina Törrösen tilintarkastuspöytäkirja vuoden 2021
tilintarkastuksesta.
Oheisliite nähtävillä kokouksessa: Tilintarkastuspöytäkirja
Valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö Rauni Pennanen p. 045 609 7339
rauni.pennanen@evl.fi
Päätösehdotus (pj.): Kirkkoneuvosto merkitsee tilintarkastuspöytäkirjan tietoon
saatetuksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

89 §
Muut asiat
Tiedoksi taloudellisen jaoston päätökset
 Talousarvioraami vuodelle 2023
 Kiteen seurakuntakeskuksen urheilusalin ikkunoiden purku ja ummistaminen
 Traktorin hankinta Palomäen hautausmaalle
 Hautausmaakatselmukset
 Seurakuntakeskuksen korjaushankkeen eteneminen
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90 §
Ilmoitusasiat
Sopimus kumppanuudesta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten osalta
Kiteen kaupungin kanssa
Kirkkohallitus on yhdessä Opetushallituksen kanssa luonut neljän kumppanuuden
korin mallin sovellettavaksi kuntien ja kaupunkien sekä seurakuntien kesken lasten ja
nuorten kumppanuuden puolesta toimimiseen paikkakunnilla. Siinä luodaan puitteet,
jossa voidaan luoda ne menettelytavat ja osa-alueet, joissa pyritään samoihin
kasvatustavoitteisiin ja tuetaan niitä. Malli rakentuu kolmen tason työskentelyyn.
Ensimmäisessä vaiheessa luodaan kunnan/kaupungin ja seurakunnan välille
yleissopimus. Juuri tällainen sopimus on nyt luotu Kiteen kaupungin ja seurakunnan
välille. Tätä yleissopimusta on mahdollista tarkentaa halutessaan seuraavan tason
sopimuksella eri ikäkausien (varhaiskasvatus, varhaisnuorisotyö, nuorisotyö tasoilla).
Edelleen on mahdollista vielä kolmannella tasolla sopia oppilaitos- tai
paikkakohtaisesti neljän kumppanuuden korin tasolla ne yhteisen toiminnan
menettelyt. Nyt kyseessä oleva yleissopimus on kirjoitettu Kiteen kaupungin ja Kiteen
seurakunnan välillä 2.8.2022 ja mahdollistaa muiden konkreettisten toimintalinjausten
tekemisen Kiteen kaupungin alueella. Sopimus oheismateriaalina kokouksessa.
Päätösehdotus: Saatettiin tietoon.
91 §
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.
Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä

rajatut

Pöytäkirja 6/2022
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Kirkkoherra:
14/2022
Palkallinen virkavapaa
15/2022
Palkallinen virkavapaa
16/2022
Palkallinen virkavapaa
Talouspäällikkö:
6/2022
Palkaton työvapaa
7/2022
Kesälahden kellotapulin tervauksen lisätyöurakka ja paanujen korjausten
lisätyöt
Päätösesitys (pj.): Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, kirkkoneuvoston
puheenjohtajan ja talouspäällikön päätökset ajalta 22.6.- 29.8.2022
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

92 §
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.17

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä

