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Muut osallistujat:
Marttinen Arto
Paakki Sirpa
Huipero Seija
Kauppinen Sirpa

kirkkoherra
talousjohtaja
tiedottaja
sihteeri
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Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kari Vepsä avasi kokouksen ja kirkkoherra
Arto Marttinen piti alkuhartauden.

14
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kuulutus on ollut nähtävillä seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla ja
kotisivuilla 12.5.2014 lähtien sekä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.
Esityslista on postitettu valtuutetuille 13.5.2014.
Ehdotus:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden
päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritetussa
nimenhuudossa todettiin kokouksessa olevan läsnä 24 valtuutettua 33:sta.

15
Pöytäkirjan tarkastus
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Ehdotus:

Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Tuija Malinen ja Lilla Saaristo,
jotka valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi.
Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 22.5.2014 klo 13.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauliina Näränen ja Liisa Ojalainen.
Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 22.5.2014 klo 13.00.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

IMATRAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA

2/2014

4 (12)

21.5.2014

16
Ääntenlaskijoiden valinta
Ehdotus:

Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Anneli Jantunen ja Tomi
Hämäläinen, jotka valitaan ääntenlaskijoiksi.

Päätös:

Ääntenlaskijoiksi valittiin Anneli Jantunen ja Esa Hirvonen.
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Tilinpäätös vuodelta 2013
Kirkkoneuvosto 26.3.2014 § 50
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki p. 040 505 7460
Seurakunnan talous on kehittynyt suotuisasti vuodesta 2010 lähtien.
Tuloveroprosentin nostaminen, henkilöstömenojen ja muidenkin menojen
karsinta ovat johtaneet oikeaan suuntaan. Vuosikatetta kertyi 465.818,71 €,
mikä on 52.510,61 € edellisvuotista vähemmän. Alkuperäiseen talousarvioon
verrattuna vuosikate on yli kolme kertaa odotettua parempi.
Toimintakuluja ilman sisäisiä eriä kertyi 5.612.201,33 €, missä on nousua
328.223,16 € eli 6,2 % vuoden 2012 toimintakuluihin verrattuna. Ensisijaisesti
kustannusten nousu johtuu Kolmen Ristin kirkon suunnittelu- ja
korjauskustannuksista sekä kurssikeskuksen yleisilmeen kohentamiseen
liittyvistä hankinnoista.
Henkilöstömenot laskivat 73.384,65 € eli 2,0 % edellisestä vuodesta.
Toimintatuloja kertyi 174.181,24 € edellisvuotista enemmän johtuen puun
myyntituloista, krematorion poikkeuksellisesta lisääntyneestä käytöstä sekä
kurssikeskuksen ulkopuolisen toiminnan vilkastumisesta.
Niin kirkollisveron kuin myös yhteisöveron tuloarvio toteutuivat 104 %.
Kirkollisveroa kertyi 204.217,42 € arvioitua enemmän jakoperusteissa tehdyn
muutoksen johdosta. Yhteisöveroa kertyi 21.868,23 € tuloarviota enemmän ja
49.239,55 € edellisvuotista enemmän. Verotuloja vuonna 2013 kertyi yhteensä
5.776.585,65 €, mikä on 164.483,56 € edellisvuotista enemmän.
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Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistoeron vähennyksen sekä
satunnaisten tuottojen jälkeen tilikaudelta 2013 kertyi ylijäämää 313.251,10 €.
Maksuvalmius pysyi kohtuullisena vuonna 2013. Edellisen vuoden 54 päivästä
maksuvalmius kohosi 58 päivään.
Koko jäljellä ollut lainamäärä on tilitetty hautainhoitorahastolle tilivuoden
aikana. Lainaa oli tilivuoden alkaessa 441.653,59 €.
Investointeja ei toteutettu tilikaudella 2013 lainkaan.
Hautainhoitorahaston tilinpäätös tilikaudelta 2013 on alijäämäinen 114.482,86
€. Hautainhoitorahaston varat olivat 31.12.2013 yhteensä 1.747.002,38 € ja
rahaston haudanhoitovastuut 1.455.405,25 €. Hautainhoitorahasto on
ylikatteinen 291.597,13 €.
Esityslistan liitteenä ovat tasekirja vuodelta 2013 ja alkuperäiset
tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta
2013, allekirjoittaa sen sekä jättää tilintarkastajille
tarkastettavaksi.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että ylijäämä
313.251,10 € vuodelta 2013 siirretään aikaisempien
vuosien ylijäämään ja hautainhoitorahaston alijäämä
114.482,86 € vuodelta 2013 siirretään aikaisempien
vuosien ylijäämään.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

---Kirkkovaltuusto 21.5.2014:
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto jättää vuoden 2013 tilinpäätöksen ja
tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille.
Kirkkovaltuusto päättää, että ylijäämä 313.251,10 € vuodelta 2013 siirretään
aikaisempien vuosien ylijäämään ja hautainhoitorahaston alijäämä 114.482,86
€ vuodelta 2013 siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään.
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Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää
vastuuvapauden tilivelvollisille.
Kirkkovaltuusto päätti, että ylijäämä 313.251,10 € vuodelta 2013 siirretään
aikaisempien vuosien ylijäämään ja hautainhoitorahaston alijäämä 114.482,86
€ vuodelta 2013 siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään.
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Seurakuntavaalien vaalilautakunta
Kirkkoneuvosto 7.5.2014 § 83:
Valmistelija:
Esittelijä:

henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen
kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741

Vaalilautakunnan kokous 2.4.2014 § 2: Vaalilautakunnan kokoonpano
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 26.1.2011 vaalilautakunnan
kokoonpanosta (kirkkoherran vaalit 2011) ja muutti kokoonpanoa 16.1.2013:
Vaalilautakunnan varsinaiset jäsenet: Esa Hirvonen, puheenjohtaja,
Jarmo Johansson, Rauni Mynttinen, Tuula Rahkonen, Hannu Sopanen, Liisa
Teräslahti, Tuula Vitikainen ja virkansa puolesta kirkkoherra Arto Marttinen.
Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: Leena Vento, Tuija Malinen, Marja
Paasivirta, Irma Mattero, Kari Vepsä, Jari Hirvirinne ja Hannu Varho
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 3/2014:
Kirkolliskokous on linjannut lakivaliokunnan näkemyksen mukaisesti, että
kirkollisissa vaaleissa esteellisyyskysymyksiin suhtaudutaan samalla tavalla
kuin yleisissä vaaleissa, minkä vuoksi kirkollisissa vaaleissa vaalilautakunnan
jäsenen esteellisyyttä on arvioitava samoin kuin yleisten vaalien
keskusvaalilautakunnan jäsenten esteellisyyttä.
Seurakuntavaalin ehdokas tai hänen läheisensä voi kirkkohallituksen tulkinnan
mukaan toimia vaalilautakunnan jäsenenä rajoitetusti. Vaalilautakunnan jäsen
on esteellinen ottamaan osaa sellaisen päätöksen tekemiseen
vaalilautakunnassa, joka koskee häntä itseään tai hänen läheistään tai muutoin
muodostaa hallintolain 28 §:ssä säädetyn esteellisyyden. Jos vaalilautakunnan
jäsen tai hänen läheisensä on ehdokkaana vaaleissa, hän ei voi osallistua
äänestyslippujen hylkäämistä koskevaan päätöksentekoon, vaalin tuloksen
määräämiseen eikä vaalin tuloksen vahvistamiseen.
Vaalilautakunnan päätösvaltaisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa, että
vaalilautakunnan jäsenistä enemmän kuin puolet on muita kuin ehdokkaita tai
heidän läheisiään.
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Ehdotus:

Keskustellaan vaalilautakunnan kokoonpanosta.
Vaalilautakunta valitsee varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Päätös:

Keskusteltiin puheenjohtaja Esa Hirvosen johdolla
vaalilautakunnan kokoonpanosta huomioiden
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 3/2014 ohje:
”Vaalilautakunnan päätösvaltaisuuden varmistamiseksi on
suositeltavaa, että vaalilautakunnan jäsenistä enemmän
kuin puolet on muita kuin ehdokkaita tai heidän
läheisiään. ”
Puheenjohtaja totesi keskustelun jälkeen, ettei
päätösvaltaisuudessa tule ongelmaa kirkkovaltuuston
26.1.2011 ja 16.1.2013 valitsemassa vaalilautakunnassa.
Vaalilautakunnan kokoonpano ja uusi kirkkohallituksen
ohje viedään tiedoksi kirkkovaltuustolle, jotta se voi asian
vielä tarkastaa.
Vaalilautakunta päätti, että kirkkoherra Arto Marttinen
toimii vaalilautakunnan varapuheenjohtajana.
Vaalilautakunta kutsui sihteerikseen henkilöstösihteeri
Sirpa Kauppisen.

---Kirkkoneuvosto 7.5.3014
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää vaalilautakunnan päätöksen
mukaisesti, että kirkkovaltuusto tarkastaa
vaalilautakunnan kokoonpanon Kirkkohallituksen
yleiskirjeen nro 3/2014 mukaan.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

---Kirkkovaltuusto 21.5.2014:
Ehdotus:

Kirkkovaltuusto vahvistaa vaalilautakunnan kokoonpanon Kirkkohallituksen
yleiskirjeen nro 3/2014 mukaiseksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 3/2014.
Kirkkovaltuusto vahvistaa vaalilautakunnan kokoonpanon 26.1.2011 ja
16.1.2013 päätösten mukaiseksi ja lisää vaalilautakunnan varajäseniksi Leena
Martikaisen, Arto Tikan, Leena Haakanan ja Sirpa Kauppisen.
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Kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen
Kirkkoneuvosto 7.5.2014 § 84:
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Sirpa Paakki p. 040 505 7460

Kirkkolain muutos (1008/2012), joka koskee virkamiesoikeudellisia
säännöksiä, tuli voimaan 1.6.2013. Lain voimaantulosäännöksen mukaan
seurakunnan virkasääntöä voidaan noudattaa enintään vuoden ajan lain
voimaantulosta eli enintään 31.5.2014 saakka, jollei virkasäännön määräys
koske lailla säädettävää asiaa tai jollei se ole ristiriidassa kirkkolain kanssa.
Imatran seurakunnan kirkkovaltuuston 26.5.1999 hyväksymässä
virkasäännössä, joka perustuu kirkkohallituksen 14.10.1993 ja Kirkon
Sopimusvaltuuskunnan 29.10.1993 hyväksymään mallivirkasääntöön,
määrätään 11 § 2 mom. viran täyttävästä viranomaisesta. Sen mukaan, jos
viranomaisesta ei ole määräystä ohje- tai johtosäännössä tai jos
kirkkovaltuusto ei ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä
itselleen, viranhaltijan ottaa kirkkoneuvosto. Ilman kyseistä
delegointisäännöstä päätösvalta kuuluu kirkkovaltuustolle.
Jos päätösvalta viranhaltijan ja työntekijän ottamiseen halutaan jatkossakin
delegoida vastaavalla tavalla kirkkoneuvoston tehtäväksi, on asiaa koskeva
määräys otettava kirkkoneuvoston ohjesääntöön.
Kirkkovaltuuston 8.6.2011 vahvistamaan kirkkoneuvoston ohjesääntöön on
tehty muitakin pieniä muutoksia ja tarkennuksia. Uusittu ohjesääntö on
esityslistan liitteenä.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö on hyväksyttävä kirkkovaltuustossa ja alistettava
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkoneuvoston
ohjesäännön oheisen liitteen mukaisena sekä esittää
kirkkovaltuustolle sen hyväksymistä sellaisenaan.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö on alistettava
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----
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Kirkkovaltuusto 21.5.2014:
Ehdotus:

Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kirkkoneuvoston ohjesäännön.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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Taloussäännön uudistaminen
Kirkkoneuvosto 7.5.2014 § 85:
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Sirpa Paakki p. 040 505 7460

Taloussääntö ja kirkkoneuvoston ohjesääntö ovat seurakunnan hallintoa ja
taloutta ohjaavat perussäännöt. Näitä sääntöjä tulee tarkastella vierekkäin ja
niiden tulee täydentää toisiaan.
Taloussäännössä seurakuntatalous määrittelee taloushallinnon perusasiat,
miten taloutta suunnitellaan ja hoidetaan, kuka käyttää päätösvaltaa missäkin
asioissa ja mihin saakka, irtaimen ja kiinteän omaisuuden hoitotavoista,
laskentatoimesta, raportoinnista ja sisäisen valvonnan järjestämisestä.
Imatran seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt seurakunnan
taloussäännön 26.1.2005. Tämän jälkeen on tullut muutoksia mm.
kirkkojärjestykseen, kirjanpitolakiin ja hankintalakiin. Myös
Kirkkohallituksen ohjeet toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen
laatimiseen on päivitetty ja ohjeita on annettu mm. sisäisestä valvonnasta,
suunnitelman mukaisista poistoista, haudanhoitosopimuksista sekä
hankintalain noudattamisesta.
Seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukunta on valmistellut
taloussääntömallin seurakunnille ja Kirkkohallituksen virastokollegio on
hyväksynyt sen 4.11.2010. Taloussääntömallissa on muutoksia mm.
tilintarkastajien valintaa ja kelpoisuutta koskevissa säännöksissä ja
taloussääntömallissa on pyritty kiinnittämään huomiota vain oleellisiin
asioihin ja kirkkoneuvoston asemaa seurakunnan operatiivisena johtajana on
korostettu.
Oheisena liitteenä on taloussääntömallin pohjalta laadittu Imatran seurakunnan
taloussääntö. Taloussäännön hyväksymisestä päättää kirkkovaltuusto.
Seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen valmistellaan sisäisen valvonnan
ohje sekä hankintasääntö.
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Ehdotus:

Kirkkoneuvosto hyväksyy taloussäännön oheisen liitteen
mukaisena sekä esittää kirkkovaltuustolle sen
hyväksymistä.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

---Kirkkovaltuusto 21.5.2014:
Ehdotus:

Kirkkovaltuusto hyväksyy taloussäännön oheisen liitteen mukaisena.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

22
Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.3.2014
Kirkkoneuvosto 7.5.2014 § 88:
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Sirpa Paakki p. 040 505 7460

Esityslistan liitteenä on tuloslaskelma ja talousarvion toteutuminen
pääluokittain ajalta 1.1. – 31.3.2014.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää merkitä sen tiedoksi sekä antaa
tiedoksi kirkkovaltuustolle toteuma viimeisimmältä
valmistuneelta kuukaudelta.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

---Kirkkovaltuusto 21.5.2014:
Ehdotus:

Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi.
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Muut esille tulevat asiat
Tuula Rahkonen kertoi valtuustolle messunkantajaryhmistä.
Seurakunta teki opintomatkan Kangasniemen seurakuntaan 30.3.2014
tutustumaan messunkantajaryhmä toimintaan. Messunkantajaryhmän jäsenet
ovat eri-ikäisiä seurakuntalaisia, jotka palvelevat messun toteutuksessa eri
tehtävissä.
Imatran seurakuntaan on tällä hetkellä kaksi ryhmää Imatrankosken kirkolla ja
kolmas perusteilla Kolmen Ristin kirkolle. Vetäjinä näissä ryhmissä ovat
Tuula Rahkonen, Tuija Malinen ja Anneli Jantunen. Imatralla toiminta on
muotoutunut niin, että liturgi ottaa yhteyttä messunkantajaryhmän vetäjään,
joka kutsuu ryhmänsä koolle noin viikkoa ennen sunnuntai-iltana kirkolle
sopimaan tehtävistä yhdessä liturgin kanssa. Tehtävät ovat esim.
kirkkovieraiden tervehtiminen, esirukouksen teko.
Tuula Rahkonen ehdotti, että valtuutetut voisivat perustaa oman ryhmän tai
tulla mukaan jo olemassa oleviin ryhmiin.
Kirkkoherra kutsuu ja valtuuttaa messunkantajaryhmien vetäjiä, mutta myös
itse voi ilmoittautua.
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Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi pöytäkirjaan liitettävän KL 24 luvun mukaisen
valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.20.

Kari Vepsä
puheenjohtajana

Sirpa Kauppinen
sihteeri
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Pöytäkirja on tarkastettu 22.5.2014 ja hyväksytään

Pauliina Näränen

Liisa Ojalainen

Tämän pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on kuulutettu seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla
12.5. – 21.5.2014 ja kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. Pöytäkirja on asetettu nähtäville
26.5.2014 ja se pidetään nähtävänä edellä mainituissa paikoissa 27.5. – 25.6.2014, todistaa

Sirpa Kauppinen
sihteeri
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