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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

keskiviikkona 6.6.2012 klo 19.00 – 20.00

Paikka

Seurakuntakeskus

Osallistujat:
Valtuutetut

poissa

poissa
poissa

poissa

poissa
poissa

Ollonen Ilkka
Mynttinen Rauni
Haakana Leena
Hirvirinne Jari
Hirvonen Esa
Hämäläinen Tomi
Hämäläinen Tuija
Jantunen Anneli
Johansson Jarmo
Kesäniemi Leena
Koistinen Sirpa
Lähde Hanna-Kaisa
Martikainen Leena
Marttinen Leena
Meskanen Soini
Näränen Pauliina
Ojalainen Liisa
Paasivirta Marja
Pihkala Arno
Pohjola Ritva
Pöyhönen Arto
Rahkonen Tuula
Roiha Helena
Saaristo Lilla
Sopanen Hannu
Suikkanen Esko
Teräslahti Liisa
Vaittinen Karita
Vento Leena
Vepsä Kari
Wilén-Jäppinen Tiina
Vitikainen Tuula
Viuhko Jaakko
Varho Hannu
Porkka Kalle
Mattero Irma

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

varajäsen, Leena Marttisen tilalla
varajäsen, Jari Hirvirinteen tilalla
varajäsen, Leena Vennon tilalla
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Muut osallistujat:

poissa
poissa

Tamminen Ritva
Paakki Sirpa
Huipero Seija
Kauppinen Sirpa

vs. kirkkoherra
talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä
tiedottaja
pöytäkirjanpitäjä

11
Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka Ollonen avasi kokouksen ja vs. kirkkoherra
Ritva Tamminen piti alkuhartauden.
12
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KUULUTUS
Imatran seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona
6.6.2012 klo 19.00 seurakuntakeskuksessa, Tainionkoskentie 80.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastus
Ääntenlaskijat
Työjärjestys
Leena Marttisen luottamustoimien lakkaaminen; varajäsenen kutsuminen
kirkkovaltuuston jäseneksi ja kirkkoneuvoston jäsenen vaali
6. Tilinpäätös vuodelta 2011
7. Hautainhoitorahastolle maksettavan velan korko
8. Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.3.2012
9. Muut esille tulevat asiat
10. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Kokouksen asialista on nähtävänä seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla ja
kotisivuilla 29.5.2012 lähtien sekä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.
Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä samoissa paikoissa 11.6.2012 alkaen.
Imatralla 28.5.2012
Ilkka Ollonen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
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Ehdotus:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden
päätösvaltaiseksi. (KJ 8:5 ja KL 7:4)

Päätös:

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritetussa
nimenhuudossa todettiin olevan 30 kirkkovaltuuston jäsentä paikalla 33:sta
jäsenestä.

13
Pöytäkirjan tarkastus
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Ehdotus:

Aakkosjärjestyksen mukaan ensimmäisinä vuorossa ovat Leena Martikainen ja
Soini Meskanen, jotka valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Leena Martikainen ja Soini
Meskanen. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 7.6.2012 klo 14.00.

14
Ääntenlaskijoiden valinta
Ehdotus:

Aakkoslistan lopusta lukien vuorossa ovat Ritva Pohjola ja Arno Pihkala, jotka
valitaan ääntenlaskijoiksi.

Päätös:

Ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Ritva Pohjola ja Arno Pihkala.

15
Työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Päätös:

Hyväksytiin kokouksen työjärjestys yksimielisesti.
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Leena Marttisen luottamustoimien lakkaaminen; varajäsenen kutsuminen kirkkovaltuuston
jäseneksi ja kirkkoneuvoston jäsenen vaali
Kirkkoneuvosto 28.3.2012 § 51:
Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen
Esittelijä:
kirkkoherra Arto Marttinen
Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen Leena Marttinen on pyytänyt eroa
Imatran seurakunnan luottamustoimista paikkakunnalta muuton johdosta
1.4.2012 alkaen.
Kun Leena Marttinen ei ole Imatran seurakunnan jäsen 1.4.2012 lukien, hän
menettää KL 7 luvun 3 §:n mukaisen vaalikelpoisuutensa kirkkovaltuuston
jäseneksi ja kelpoisuutensa kirkkoneuvoston jäseneksi (KL 10).
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 §:n mukaan seurakuntavaaleilla valitun
luottamushenkilön menetettyä vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka
jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi.
Leena Marttisen menetettyä vaalikelpoisuutensa kirkkovaltuuston jäseneksi
kutsutaan KJ 7 luvun 2 § mukaan hänen tilalleen varajäsen sen
valitsijayhdistyksen listalta, jonka ehdokaslistalta Leena Marttinen on valittu.
Kirkkovaltuusto on toimittamassaan kirkkoneuvoston jäsenten vaalissa
26.1.2011 valinnut kirkkoneuvostoon vuosiksi 2011 - 2012 Leena Marttisen ja
hän henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sari Pöyhösen.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,
1) että se toteaa Leena Marttisen kirkkovaltuuston jäsenyyden
lakanneeksi 1.4.2012 lukien ja kutsuu Leena Marttisen tilalle
kirkkovaltuuston jäseneksi Hannu Varhon.
2) että se toimittaa kirkkoneuvoston jäsenen vaalin ja valitsee
Leena Marttisen tilalle kirkkoneuvostoon jäsen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen vuodeksi 2012.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
----
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Kirkkovaltuusto 6.6.2012

Ehdotus:

Kirkkovaltuusto toteaa, että Leena Marttisen kirkkovaltuuston jäsenyys on
lakannut 1.4.2012 lukien. Kirkkovaltuusto kutsuu Leena Marttisen tilalle
kirkkovaltuuston jäseneksi Hannu Varhon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Kirkkovaltuusto suorittaa kirkkoneuvoston jäsenen ja henkilökohtaisen
varajäsenen vaalin vuodeksi 2012.

Päätös:

Kirkkovaltuusto totesi, että Leena Marttisen kirkkovaltuuston jäsenyys on
lakannut 1.4.2012 lukien. Kirkkovaltuusto kutsui KJ 7 luvun 2 § mukaisesti
Leena Marttisen tilalle kirkkovaltuuston jäseneksi Hannu Varhon jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Kirkkovaltuusto suoritti kirkkoneuvoston jäsenen ja henkilökohtaisen
varajäsenen vaalin vuodeksi 2012. Puheenjohtaja ilmoitti, että mikäli yksikin
kirkkovaltuuston jäsen vaatii, niin suoritetaan suljettu lippuäänestys.
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston jäseneksi Sari
Pöyhösen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Pauliina Näräsen.

17
Tilinpäätös vuodelta 2011
Kirkkoneuvosto 28.3.2012 § 61:
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki
Seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2011 osoittaa ylijäämää 540.728,22 €.
Käyttötalouden ulkoisia toimintatuottoja kertyi 605.980,69 € ja ne toteutuivat
120,4 % talousarvioon verrattuna. Edelliseen tilinpäätökseen verrattuna
toimintatuottoja kertyi nyt 6.526 € vähemmän.
Toimintamenoja kertyi 5.152.368,96 € ja menot toteutuivat vain 92,2 %
talousarvioon verrattuna. Vuoteen 2010 verrattuna toimintamenot vähenivät
431.149 € eli 7,7 %.
Investointeihin käytettiin 16.135,75 € ja käyttöomaisuuden myyntituloja kertyi
4.000 €.
Kirkollisveroa kertyi 5.065.504,41 € (96,5%) eli 184.495,59 € alle arvion. Sen
sijaan yhteisöveroa kertyi 642.193,11 € (128,4 %), mikä on 142.193,11 € yli
tuloarvion. Kokonaisverotuloa kertyi 99,3 % arvioidusta ja 21.308,52 € vuotta
2010 enemmän.
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Maksuvalmius koheni 31.12.2010 tilanteen 18 päivästä 40 päivään. Lainaa
hautainhoitorahastolle lyhennettiin vuoden 2011 aikana yhteensä 283.228,62
€, lainaa oli jäljellä 31.12.2011 yhteensä 871.116,84 €.
Hautainhoitorahaston tilinpäätös on ylijäämäinen 175.080,93 €.
Hautainhoitorahaston varat olivat 31.12.2011 yhteensä 1.982.917,69 € ja
rahaston haudanhoitovastuut 1.168.372,09 €.
Esityslistan liitteenä on tasekirja vuodelta 2011 ja alkuperäiset
tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2011,
allekirjoittaa sen sekä jättää tilintarkastajille tarkastettavaksi.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että ylijäämä
540.728,22 € vuodelta 2011 siirretään aikaisempien vuosien
ylijäämään ja hautainhoitorahaston ylijäämä 175.080,93 €
vuodelta 2011 siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

---Kirkkovaltuusto 6.6.2012
Esityslistan liitteenä lähetetään tilintarkastuskertomus.

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto jättää vuoden 2011 tilinpäätöksen ja
tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille.
Kirkkovaltuusto päättää, että ylijäämä 540.728,22 € vuodelta 2011 siirretään
aikaisempien vuosien ylijäämään ja hautainhoitorahaston ylijäämä 175.080,93
€ vuodelta 2011 siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää
vastuuvapauden tilivelvollisille.
Kirkkovaltuusto päätti, että ylijäämä 540.728,22 € vuodelta 2011 siirretään
aikaisempien vuosien ylijäämään ja hautainhoitorahaston ylijäämä 175.080,93
€ vuodelta 2011 siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään.
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Hautainhoitorahastolle maksettavan velan korko
Kirkkoneuvosto 23.5.2012 § 110:
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Sirpa Paakki

Kirkkovaltuusto on tehnyt vuosina 2007 ja 2008 päätökset lainan ottamisesta
hautainhoitorahastolta. Lainan koroksi on tällöin päätetty 3,5 % todellisen
laina-ajan mukaan. Päätöksistä ei ilmene, millä perusteella korko määräytyi.
Vuoden 2007 lopulla peruskorko on ollut 4,25 % ja vuoden 2008 lopulla 4,75
%. Vuoden 2012 ensimmäisellä puolivuotiskaudella peruskorko on 2 %.
Peruskorko määräytyy vahvistamista edeltävien kolmen kalenterikuukauden
aikana julkaistujen 12 kuukauden Euribor-korkojen keskiarvosta. Peruskorko
vahvistetaan pyöristettynä lähimpään prosenttiyksikön neljäsosaan.
Koska lainan nostamisen jälkeen on lainan koroissa tapahtunut merkittävää
laskua, on seurakunnan edun mukaista, että jäljellä olevalle velkapääomalle
määritellään uusi korko. Myös koron määräytymisperuste on hyvä määritellä.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
hautainhoitorahaston velan korko määräytyy
valtiovarainministeriön vahvistaman peruskoron mukaisesti
puoleksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäljellä olevan velan
korko määräytyy peruskoron mukaisesti 1.7.2012 alkaen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

---Kirkkovaltuusto 6.6.2012

Ehdotus:

Kirkkovaltuusto päättää, että hautainhoitorahaston velan korko määräytyy
valtiovarainministeriön vahvistaman peruskoron mukaisesti puoleksi
kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäljellä olevan velan korko määräytyy
peruskoron mukaisesti 1.7.2012 alkaen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että hautainhoitorahaston velan korko
määräytyy valtiovarainministeriön vahvistaman peruskoron mukaisesti
puoleksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäljellä olevan velan korko määräytyy
peruskoron mukaisesti 1.7.2012 alkaen.
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Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.3.2012
Kirkkoneuvosto 25.4.2012 § 83:
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Sirpa Paakki

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen pääluokittain sekä
tuloslaskelma ajalta 1.1. – 31.3.2012.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi.

Päätös:

Talousarvion toteutumistietojen lisäksi talousjohtaja
esitteli tärkeimpien tunnuslukujen vertailutietoja oman
seurakuntamme ja koko kirkon osalta. Annetut tiedot
merkittiin tiedoksi.

---Kirkkovaltuusto 6.6.2012

Ehdotus:

Kirkkovaltuusto päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti merkitä asian tiedoksi.

20
Muut esille tulevat asiat
Kirkolliskokouksen maallikkoedustaja, kirkkovaltuuston jäsen Liisa Teräslahti
toi terveiset kirkolliskokouksesta ja kertoi sen työskentelystä.

21
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi pöytäkirjaan liitettävän KL 24 luvun mukaisen
valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.00.

Ilkka Ollonen
puheenjohtaja

Sirpa Paakki
pöytäkirjanpitäjä
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Pöytäkirja on tarkastettu 7.6.2012 ja hyväksytään

Leena Martikainen

Soini Meskanen

Tämän pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on kuulutettu seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla
29.5. – 6.6.2012 ja kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. Pöytäkirja on asetettu nähtäville 8.6.2012
ja se pidetään nähtävänä edellä mainituissa paikoissa 11.6. – 10.7.2012, todistaa

Sirpa Paakki
pöytäkirjanpitäjä

