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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

keskiviikkona 29.3.2017 klo 17.00 – 19.40

Paikka

Seurakuntakeskuksen kokoussali, Tainionkoskentie 80

Läsnä

Marttinen Arto
Teräslahti Liisa
Hirvonen Esa
Koistinen Minna
Koistinen Sirpa
Kärkäs Pekka
Mylläri Allan
Rahkonen Tuula
Tiihonen Marko
Tikka Arto
Vepsä Kari

kirkkoherra, puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
poistui 19.32 § 46 jälkeen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
poistui 19.33 § 47 jälkeen
jäsen
jäsen
jäsen
poistui 19.08 § 44 jälkeen
jäsen

Muut osallistujat

Ollonen Ilkka
Mynttinen Rauni
Tiimo Pasi

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj.
talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

33
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen, virsi 181: 1-3
34
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on postitettu 22.3.2017
Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla
(KL 9: 2 §).
Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden
päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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35
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 § 2 momentin mukaan pöytäkirjan tarkastaa
kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää,
kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Esa Hirvonen ja Minna Koistinen.
Pöytäkirja tarkastetaan hallintosihteerin huoneessa torstaina 30.3.2017 klo
12.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Kärkäs ja Minna Koistinen.

36
Ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

37
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin seuraavin muutoksin:
 Pääluokkaylitykset vuosi 2016 siirrettiin pykäläksi 38.
 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 pykäläksi 39.
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38
Pääluokkaylitykset vuosi 2016
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt, että talousarviossa ulkoisten erien sivuustaso
on pääluokkataso pääluokissa 1, 4 ja 5. Vuonna 2016 ylityksiä tuli pääluokassa
1 (Yleishallinto) suuruudeltaan 56.981,30 euroa, pääluokassa 4
(Hautaustoimi) suuruudeltaan 44.966,62 euroa sekä pääluokassa 5
(Kiinteistötoimi) suuruudeltaan 153.274,51 euroa. Selvitys, mistä ylitykset
muodostuivat, tuodaan kokoukseen nähtäväksi.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle pääluokkatasojen ylitykset
hyväksyttäväksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

39
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Seurakunnan talous on säilynyt velattomana mutta sitä leimaa
haavoittuvaisuus. Kiinteistöjen korjauskulut ja ennakoitua pienemmät
verotulot painoivat vuoden 2016 vuosikatteen on negatiiviseksi 33.649,51 €.
Edellisen vuoden negatiivisen katteen (339.455,94 €) taas aiheutti
siunauskappelin remontti, josta viimeinen erä maksettiin vasta 2016 puolella.
Seurakuntataloutemme haavoittuvaisuus tulee esiin juuri tässä – ennalta
arvaamattomat ja budjetoimattomat kustannukset keikauttavat tuloksen
herkästi tappiolle. Vuonna 2016 osatekijänä oli myös KiPan kautta
muuttuneet ja tarkentuneet kulujen kirjaustavat esimerkiksi
lomapalkkavelkojen kohdalla. Tilikauden tulos on joka tapauksessa poistojen
jälkeen alijäämäinen 277.029,09 euroa.
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Toimintakuluja (ilman sisäisiä eriä) kertyi 6.044.615,99 €, missä on
pienennystä 243.003,20 € eli 4 % vuoden 2015 toimintakuluihin verrattuna.
Henkilöstömenot olivat suuruudeltaan 3.818.764,54 € ja ne kasvoivat 178.413
€ eli 4,6 % edellisestä vuodesta. Nousu selittyy lähes kokonaan
lomapalkkavelalla jotka oli suuruudeltaan 171.116 € kun taas vuotta aiemmin
vastaava luku oli 3.511 €. Tilinpäätös ei ole vertailukelpoinen aikaisempien
vuosien vastaavaan KiPaan mukanaan tuomien kirjauskäytäntöjen ja
vyörytysten muutosten vuoksi – hyvänä puolena se että nyt ne ovat
tarkemmat. Toimintatuloja kertyi 985.737 €, mikä on 237.542 €
edellisvuotista enemmän. Maksuvalmius säilyi samana kuin vuotta aiemmin
ollen 51 päivää.
Kirkollisveron tuloarviosta toteutui 96,1 % ja valtionosuuden tuloarviosta
toteutui 100 %. Kirkollisveroa kertyi 198.888 € edellisvuotta vähemmän,
mutta budjetoimatonta yhteisöveroa tilitettiin vielä vuonna 2016 yhteensä
74.588 € mikä korjasi hieman kokonaismenetystä verotuloissa.
Tilikaudella 2016 oli yksi laiteinvestointi eli pientraktori Päivärantaan
hankintahinnaltaan 13.224 €.
Hautainhoitorahaston tilinpäätös tilikaudelta 2016 on alijäämäinen 42.712 €
(vuonna 2015 ollut alijäämäinen 53.804,78 €). Hautainhoitorahaston varat
olivat 31.12.2016 yhteensä 1.396.879 € (1.506.659,42 €) ja rahaston
haudanhoitovastuut 1.311.787 € (1.384.423,09 €.
Esityslistan liitteenä on tasekirja vuodelta 2016, alkuperäiset
tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2016, allekirjoittaa
sen sekä jättää tilintarkastajille tarkastettavaksi.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan alijäämä
277.029,09 € vuodelta 2016 siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään ja
hautainhoitorahaston alijäämä 52.712,21 € vuodelta 2016 siirretään
aikaisempien vuosien ylijäämään.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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40
Kappalaisen virka
Valmistelija ja esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741

Kappalainen Kaisa Tuikkanen on ilmoittanut tuomiokapitulille eroavansa
Imatran seurakunnan kappalaisen virasta 1.9.2017 lukien.
Pastori Kaisa Tuikkaselta vapautuvan kappalaisen viran julistaa haettavaksi
tuomiokapituli vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus
asianmukaisella tavalla (KJ 6:14 §). Hakuajan päätyttyä tuomiokapituli tutkii
hakijoiden kelpoisuuden virkaan (KJ 6:15). Kappalaisen virkaa hakevan tulee
esimerkiksi olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi (KJ 6:10).
Tuomiokapituli voi perustellusta syystä päättää viran hakuajan jatkamisesta,
uudesta hakumenettelystä tai viran täyttämättä jättämisestä. Se voi päättää
enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kappalaisen virkaa julisteta
haettavaksi, jos on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen
seurakuntaan (KJ 6:14 §). Tällainen hanke on vireillä, mutta seurakunnan
kannalta on toivottavaa, että virka julistetaan haettavaksi, koska
tuomiokapituli on päättänyt siirtää Ritva Tammiselta vapautuneen toisen
kappalaisen viran haettavaksi julistamista 31.12.2017 saakka.
Tuomiokapituli lähettää kappalaisen vaalia varten seurakunnalle hakijoiden
hakemukset ja lausuntonsa hakijoista. Lausunnossa todetaan hakijoiden
kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja kykynsä haettavana olevaan
virkaan (KJ 6:16 §). Kirkkoneuvoston nimeämä haastattelutyöryhmä.
Haastatteluryhmään kuuluvat kirkkoherra Arto Marttinen, työalajohtaja Timo
Kälviäinen, kaksi kirkkoneuvoston nimeämää luottamushenkilöiden edustajaa
ja hallintosihteeri Sirpa Kauppinen.
Kirkkovaltuusto valitsee virkaan jonkun niistä hakijoista, jotka tuomiokapituli
on todennut kelpoisiksi virkaan (KJ 6:20). Jos äänet kappalaisen vaalissa ovat
menneet tasan, tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen jollekin eniten
ääniä saaneista hakijoista ottaen huomioon hakijoista tekemänsä lausunnot.
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Kun kirkkovaltuusto on toimittanut kappalaisen vaalin, sen on lähetettävä
kappalaisen viran hakemusasiakirjat ja ote pöytäkirjasta tuomiokapitulille.
Pöytäkirjan otteeseen on liitettävä ilmoitus siitä, milloin päätös
valitusosoituksineen on annettu tiedoksi hakijoille. Tuomiokapituli antaa
virkaan valitulle viranhoitomääräyksen kirkkovaltuuston päätöksen tultua
lainvoimaiseksi (KJ 6:20 §).
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää pyytää tuomiokapitulia julistamaan kappalaisen viran
haettavaksi.
Kirkkoneuvosto valitsee haastattelutyöryhmään kaksi
luottamushenkilöedustajaa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti pyytää tuomiokapitulia julistamaan kappalaisen
viran haettavaksi.
Kirkkoneuvosto valitsi haastattelutyöryhmään luottamushenkilöedustajiksi
Minna Koistisen ja Sirpa Koistisen.

41
Lausunto tuomiokapitulille virkamääräyksellä täytettävästä seurakuntapastorin virasta
Valmistelija ja esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741

Kirkkoneuvosto 2/2017 § 28 pyysi tuomiokapitulia avaamaan Imatran
seurakuntaan seurakuntapastorin viran, sillä seurakuntapastorin virka on
tuomiokapitulin virkamääräyksellä täytettävä virka. Ennen virkamääräyksen
antamista seurakunta antaa lausunnon hakijoista.
Määräaikaan mennessä tuomiokapituliin saapui 31 hakemusta. Kaikki hakijat
olivat kelpoisuusehdot täyttäviä. Hakijoissa on sekä papiksi vihittyjä että
teologian maistereita, joilta puuttuu pappisvihkimys. Liitteenä hakijoiden
nimiluettelo.
Kirkkoherra Arto Marttinen ja työalajohtaja Timo Kälviäinen valitsivat
haastateltaviksi neljä hakijaa. Ennen lopullista haastattelukutsun esittämistä
kirkkoherra keskusteli hakijoista piispan ja tuomiokapitulin notaarin kanssa.
Näin haastateltaviksi on pyritty löytämään ne neljä, joilla on parhaat
edellytykset hoitaa avoinna olevaa seurakuntapastorin virkaa.
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Kirkkoneuvoston nimeämä haastattelutyöryhmä haastatteli teologian
maisterit Vesa Julinin ja Hanne Keijosen sekä pastorit Eeva-Maija Monnon ja
Tapio Kilpiän torstaina 23.3.2017. Pastori Kilpiän haastattelu toteutettiin
Skypellä. Haastattelumuistio on liitteenä.
Esitys:

Haastattelutyöryhmän esityksen mukaisesti kirkkoneuvosto pyytää
tuomiokapitulilta virkamääräystä teologian maisteri Vesa Julinille Imatran
seurakunnan seurakuntapastorin virkaan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Päätöksen yhteydessä on suoritettu lapsivaikutuksen arviointi.

42
Perheneuvojan virka
Valmistelija ja esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741

Imatran seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksessa työskentelee
työalajohtaja ja kaksi perheneuvojaa. Toisessa perheneuvojan virassa ei ole
ollut vakinaista viranhaltijaa sen jälkeen, kun virkaa hoitanut Saija Falck jäi
ensin 11.8.2014 virkavapaalle ja 1.6.2015 irtisanoutui virastaan.
Kirkkovaltuusto päätti 7.10.2015, että perheneuvojan vakinainen virka
täytetään määräaikaisesti 1.1.2016-31.12.2017. Hallintokäytännön kannalta
viran määräaikaisuuteen liittyy mahdollisuus koko viran lakkauttamisesta.
Imatran perheasiain neuvottelukeskuksen sopimus Eksoten kanssa edellyttää
vuosittain 1800 moduulin työpanosta. Tällaiseen määrään ei päästä kahdella
työntekijällä, joten viran lakkauttaminen ei tässä sopimustilanteessa tule
kysymykseen. Työalajohtaja on keskustellut perheneuvojan virkaa
määräaikaisesti hoitaneen Liisa Kermorvantin kanssa määräaikaisuuden
purkamisesta ja viran julistamisesta haettavaksi. Molempien mielestä
määräaikaisuuden purkaminen ja viran haettavaksi julistaminen olisi
neuvottelukeskuksen toiminnan kannalta ajankohtainen asia juuri nyt, joten
molemmat kannattavat ajatusta.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se keskeyttää perheneuvojan
vakinaisen viran täyttämisen määräaikaisesti.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Päätöksen yhteydessä on suoritettu lapsivaikutuksen arviointi.
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43
Maakunnallinen perheneuvonnan tulevaisuuden suuntaviivoja pohdiskeleva työryhmä
Valmistelija: työalajohtaja Tarja Miikki
Esittelijä:
kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741
Sote-uudistus tuo kirkon perheneuvontaan muutoksia vuoden 2021 alusta.
Lappeenrannan ja Imatran perheneuvonnan keskukset varautuvat muutoksiin
perustamalla maakunnallisen perheneuvonnan työryhmän, jonka tehtävä on
miettiä erilaisia vaihtoehtoja sille, millainen on kirkon perheneuvonnan
tulevaisuus Etelä-Karjalassa.
Työryhmään kuuluisivat Lappeenrannan ja Imatran perheneuvonnan
vastuuhenkilöt Pirkko Varis ja Tarja Miikki, luottamushenkilöt
Lappeenrannasta (johtokunnan pj.) ja Imatralta (palvelun tukiryhmän
luottamushenkilö), palvelun tukiryhmään kuuluva Eksoten yhteyshenkilö
Raija Kojo, Mikkelin hiippakunnan edustus sekä asiantuntijajäsenenä
kirkkohallituksen sote-asiantuntija Terhi Kaira.
Esitys:

Kirkkoneuvosto nimeää palvelun tukiryhmästä luottamushenkilön
työryhmään.

Päätös:

Kirkkoneuvosto nimesi maakunnalliseen perheneuvonnan tulevaisuuden
suuntaviivoja pohdiskelevaa työryhmään edustajakseen Kari Vepsän.

44
Seurakuntaliitosselvityksen jatko
Valmistelija ja esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 5220 741

Kirkkoneuvosto hyväksyi 8.2.2017 pitämässään kokouksessa Avoimesti
eteenpäin –valtuustoryhmän 18.1.2017 kirkkovaltuuston kokouksessa
jättämän valtuustoaloitteen lähetettäväksi edelleen kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi 31.5.2017.
Tuomiokapitulista saadun ohjeistuksen mukaan kirkkoneuvoston on ennen
valtuuston kokousta otettava selkeä ja riittävän laajaan selvitykseen,
tarvittaessa ulkoisen selvitysmiehen selvityksiin perustuva kanta siihen, mitä
se kirkkovaltuustolle esittää.
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Kirkkoherra kutsui selvitysmieheksi Raimo Turusen, joka on toiminut
selvitysmiehenä myös Ruokolahden ja Rautjärven liitosneuvotteluissa. Raimo
Turunen esitteli tekemänsä selvityksen 9.3.2017 pidetyssä
valtuustoseminaarissa, jossa olivat mukana kirkkovaltuuston jäsenten lisäksi
esimiestehtävissä olevat työntekijät sekä tiedottaja ja hallintosihteeri.
Selvityksestä käy ilmi, että Imatran seurakunta on n. 20.000 jäsenen
kaupunkiseurakunta, jolla itsellään ei ole välitöntä tarvetta liittyä toiseen
seurakuntaan. Ruokolahden ja Rautjärven seurakuntien osalta liitostarvetta
aiheuttaa Rautjärven seurakunnan tilanne. Vuoden 2015 lopussa Rautjärven
seurakunnan jäsenmäärä oli 3050 ja Ruokolahden 4388. Tällaisiin lukuihin on
tultu siten, että Rautjärven seurakunnan jäsenmäärä on laskenut vuosina
2000 – 2015 1140 henkeä (27,2 %) ja Ruokolahden 1297 henkeä (22,8 %).
Niiden yhteenlaskettu jäsenmäärä oli siis vuoden 2015 lopussa 7438.
Jäsenkehityksen perusteella selvitysmies päättelee, että Rautjärven ja
Ruokolahden jäsenmäärä laskee alle 7000 tällä vuosikymmenellä ja lähenee
5000 ensi vuosikymmenellä.
Mahdollinen seurakuntajaon muutos ei varsinaisesti paranna Imatran,
Rautjärven ja Ruokolahden taloudellista tilannetta, mutta se parantaa näiden
kolmen seurakunnan toimintaedellytyksiä heti toteutuessaan. Toiminnan
ennustettavuus on kestävämmällä pohjalla, jos työalasta ei vastaa yksi kokotai osa-aikainen työntekijä, vaan hänelle on osoittaa sijainen. Imatran,
Rautjärven ja Ruokolahden seurakuntajaon muutos mahdollistaa tällaisen
sijaisjärjestelyihin perustuvan toiminnan.
Kirkkoherra on valtuustoseminaarissa tehtyjen linjausten mukaisesti
keskustellut Rautjärven ja Ruokolahden kirkkoherrojen kanssa siitä, mitä
mieltä he ovat Imatran seurakunnan ottamisesta mukaan
liitosneuvotteluihin. Ruokolahden seurakunnan kirkkoherran mukaan Imatran
seurakunnan on tultava mukaan 1.1.2019 eli liitosneuvotteluja koskevaa
päätöstä ei voi lykätä ensi valtuustokaudelle. Rautjärven seurakunnan
kirkkoneuvosto kokoontuu 30.3.2017, joten silloin on tiedossa, mitä Imatran
ja Ruokolahden seurakunnan kirkkoneuvostot ovat 29.3.2017 kokouksissaan
päättäneet.
Imatran seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja totesi
valtuustoseminaarin keskustelua kokoavassa yhteenvetopuheenvuorossa,
että tulevaisuuden rakentaminen on pidettävä omissa käsissä. Mikäli
liitosneuvotteluista kieltäydytään tässä vaiheessa, jää jatkossa epävarmaksi,
pysyykö tulevaisuuden rakentaminen omissa käsissä.
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Valtuustoseminaariin osallistuneista esimiehistä useampi oli sitä mieltä, että
liitosneuvottelujen aikataulu on liian kireä, jos toiminta alkaa uudessa
muodossa 1.1.2019. Kirkkoherra on kahden kesken keskustellut useimpien
(6/6) työalajohtajien kanssa mahdollisuudesta, että työalan toiminta alkaisi
kireästä aikataulusta huolimatta 1.1.2019. Käytyjen keskustelujen perusteella
aikataulu ei ole mahdoton, mutta se toki vie resursseja toiminnalta niin kauan
kuin liitosneuvottelut kestävät.
Kirkkoherran ja selvitysmiehen tekemien selvityksien perusteella Imatran,
Ruokolahden ja Rautjärven liitos turvaisi pitkällä aikavälillä parhaiten
seurakunnalliset toimintaedellytykset näiden kolmen seurakunnan alueilla.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Imatran seurakunta selvittää
toimintaedellytysten turvaamisen Imatran, Rautjärven ja Ruokolahden
seurakuntien alueilla yhtenä seurakuntana.

Päätös:

Kokouksen aikana Kari Vepsä teki vastaehdotuksen, että liitosselvitystä ei nyt
tehtäisi. Ehdotusta kannatti Arto Tikka.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu
vastaehdotus. Suoritettiin kädennosto äänestys, jossa pohjaehdotus on jaa ja
vastaehdotus ei.
Äänestyksessä annettiin 6 jaa ääntä (Arto Marttinen, Liisa Teräslahti, Allan
Mylläri Tuula Rahkonen, Pekka Kärkäs, Minna Koistinen) ja 5 ei ääntä (Kari
Vepsä, Esa Hirvonen, Marko Tiihonen, Sirpa Koistinen, Arto Tikka), joten
esittelijän pohjaehdotus tuli kokouksen päätökseksi.

45
Väistötilan vuokrasopimus
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Hautaustoimen maksut
Valmistelija: ylipuutarhuri Ari Ylähollo
Esittelijä:
talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Seurakuntataloudet päättävät hautaustoimen maksuistaan itsenäisesti,
kuitenkin lakien määrittämissä rajoissa. Hautaustoimilain mukaan maksut
saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten
suuruiset.
Tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja
seurakuntien saamalla yhteisövero-osuudella. Käytännössä maksutuotoilla
kuuluisi kattaa 20 -25 prosenttia hautaustoimen kokonaiskustannuksista.
Krematorion ylläpitämisestä ja tuhkaamisesta säädetään hautatoimilain 17
§:ssä. Sen mukaisesti krematoriota ei saa ylläpitää taloudellisen voiton
tavoittelemiseksi.
Hautaustoimenessa perittäviin maksuihin sovelletaan, mitä hautaustoimilain
6 §:ssä säädetään. Säädöksen mukaan maksujen perusteiden tulee olla samat
kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaalle.
Tuhkaushintoja tarkistettiin viimeksi 1.7.2016. Tuolloin hinnaksi
kirkkoneuvosto päätti 210 €/tuhkaus kaikilta. Uunin arina on kulunut siinä
määrin, että se on todennäköisesti vaihdettava kuluvan vuoden aikana.
Kustannukset noin 6200 euroa. Tämä aiheuttaa noin 7,00 € lisäkustannuksen
tuhkausta kohti. Oletuksena, että tuhkauksia on saman verran kuin vuonna
2016 (880 tuhkausta).
Uurnapuiston viimeisin kolmen muistomerkin ryhmä täyttyy syksyyn
mennessä, joten uusi kiviryhmä on hankittava syksyllä 2017. Kustannusarvio
noin 6000 euroa. Nimilaattoja tulee kiviryhmään 180:lle vainajalle.
Nimilaattaa kohti hinta on noin 35 €.
Nimilaatat tilataan asennettuina Imatran Kivikaiverrus Oy:ltä, joka veloittaa
125 € laatalta. Näin uuden kolmen muistomerkin ryhmässä yhden nimilaatan
hinnaksi muodostuu 160 €.
Hautaoikeudesta perittävät hinnat pidetään ennallaan.
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Hautaushinnat sisältävät haudan avaamisen ja peittämisen. Hautaushinnat ja
Siunauskappelin vuokra pidetään ennallaan.
Liitteenä Hautaustoimen hinnasto 1.5.2017 alkaen
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että tuhkaushintaa korotetaan 10 €, jolloin uusi
tuhkaushinta 1.5.2017 alkaen on 220 € / vainaja sekä että uurnapuiston
laattojen hintaan lisätään muistomerkin hankintahinta, jolloin laatan
asiakkaallta perittäväksi hinnaksi muodostuu 160 €.

Päätös:

Pohjaesitys ei saanut kannatusta tuhkaushinnan korotuksen suuruuden
osalta. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti Sirpa Koistisen esityksestä nostaa
tuhkaushinnan 1.5.2017 alkaen 250 €/ vainaja.
Uurnapuiston laattahinta on pohjaehdotuksen mukaisesti 160 €.

47
Kerho- ja leiripalkkiot
Valmistelija: nuorisonohjaajat Soile Hakman ja Veera Oinonen
Esittelijä:
kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741
Imatran seurakunnan nuorisotiimi on päivittänyt isos- ja kerhopalkkiolistan.
Ehdotus uusiksi isos- ja kerhopalkkioksi on liitteenä.
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy nuorisotiimin laatiman ehdotuksen isos- ja
kerhopalkkioiksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Verotulokertymä 1-2/2017
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Seurakunnalle on tilitetty verotuloja vuonna 2017 seuraavasti:
Kirkollisvero
TA 2017

Yhteisövero

Valtionosuus

5.075.000 €

0€

545.306 €

Keskim. kert. 2 kk

845.833 €

0€

90.884 €

Kert. 1-2/2017

953.552 €

9.966 €

90.460 €

Tot.-% (keskim. -%)

18,8 % (16,6 %)

Ylitys / - Alitus

107.719 €

Kert. 1-2/2016

1.015.929 €

Muutos € ed.
vuod. vast. ajank.

-

16,5 % (16,6 %)

62.377 €

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

49
Kirkkoherran päätösluettelo
Valmistelija ja esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 31.1. –
20.3.2017 nro 21 -47.
Esitys:

Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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Talousjohtajan päätösluettelo
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460

Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 1.2.
– 14.3.2017 nro 9 – 18.
Esitys:

Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

51
Saapuneet kirjeet ja asiakirjat
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
(http://sakasti.evl.fi>etusivu>yleiskirjeet)
Yleiskirje 2/2017
Taloussääntömalli

Yleiskirje 3/2017
Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2016
Yleiskirje 4/2017
Lausunto maahanmuuttajan kasteesta
Yleiskirje 5/2017
Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2017
Yleiskirje 6/2017
Varautuminen Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

IMATRAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

3/2017

16 (17)

29.3.2017

Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet:
(http://sakasti.evl.fi/>etusivu> palvelussuhde>KiT yleiskirjeet)
Yleiskirje A2/2017
Ryhmähenkivakuutussopimus 2017
Yleiskirje A3/2017
Työsuhteisten koeaika pitenee, irtisanotun takaisinottovelvoitteen kesto
lyhenee ja pitkäaikaistyöttömän voi palkata määräaikaiseksi
Yleiskirje A4/2017
Työnantajalle velvollisuus tarjota työllistymistä edistävää koulutusta sekä
järjestää työterveyshuolto irtisanotulle (HE 211/2016 vp)
Yleiskirje A5/2017
Kirkon yhteistoimintasopimuksen ja kirkon luottamusmiessopimuksen
soveltaminen
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

52
Muut esille tulevat asiat
Kirkkovaltuuston kokous 12.4.2017. Puheenjohtaja ilmoittaa kellonajan.

53
Seuraava kokous

Seuraava kirkkoneuvoston kokous 26.4.2017 klo 17.00.

54
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 19.40.
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Arto Marttinen
puheenjohtaja

Pasi Tiimo
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu 30.3.2017 ja hyväksytään

Pekka Kärkäs

Minna Koistinen

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 31.3.2017ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti nähtävänä 1.4. –
14.4.2017 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.

Sirpa Kauppinen
hallintosihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

