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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

keskiviikkona 4.10.2017 klo 17.00 – 19.15

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
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut osallistujat

Ollonen Ilkka
Mynttinen Rauni
Tiimo Pasi

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj.
talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

131
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen. Laulettiin virsi
498; 1-3.
132
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on postitettu 27.9.2017
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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133
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 Liisa Teräslahti ja Marko Tiihonen.
Pöytäkirja tarkastetaan hallintosihteerin huoneessa torstaina 5.10.2017 klo
12.00.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

134
Ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

135
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin seuraavalla käsittelyjärjestyksen muutoksella:
Tuloveroprosentti vuodelle 2018 siirrettiin käsiteltäväksi pykälänä 137.
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136
Kirkkovaltuuston 13.9.2017 pitämän kokouksen päätösten lainmukaisuus ja
täytäntöönpanokelpoisuus
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja
täytäntöönpano kuuluvat kirkkoneuvoston tehtäviin (KL 10:1, 10:6 §).
Kirkkoneuvosto on vuonna 2002 päättänyt, että kirkkoneuvosto käsittelee
valtuuston kokousta seuraavassa kokouksessa sopivaksi katsomallaan tavalla
valtuuston pöytäkirjan sekä toteaa, ovatko valtuuston päätökset lainmukaisia
ja täytäntöönpanokelpoisia.
Kirkkovaltuusto kokoontui 13.9.2017. Pöytäkirjat on nähtävänä
kirkkoneuvoston kokouksessa.
Esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 13.9.2017 tekemät päätökset
ovat lainmukaisia ja täytäntöönpanokelpoisia.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

137
Tuloveroprosentti vuodelle 2018
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaisesti kirkkovaltuusto vahvistaa
tuloveroprosentin, joka vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston vuosittain
hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menoista
suoriutumiseen.
Verotusmenettelylain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle
seurakunnan tuloveroprosentti viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun
17. päivänä.
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Imatran seurakunnan tuloveroprosentti on ollut 1.1.2010 alkaen 1,5 %.
Imatran seurakunnan nykyisen vertailuryhmän nro 14 (väkiluvun ja
verotulojen määrän mukaan määräytyvä ryhmän) keskimääräinen
tuloveroprosentti oli 1,49 %. Maanlaajuisesti tuloveroprosentti vaihteli 1,00 –
2,00 välillä. Kuluvan vuoden päätteeksi putoamme jäsenmäärän alittaessa
20.000 rajapyykin alempaan vertailuryhmään nro 13. Kirkollisveron kertymät
ovat käyttäytyneet tänä vuonna kuten kunnallisveronkin kertymät eli
laskeneet, mutta vielä jopa muutaman kunnallisverokertymiä enemmän.
Kuluvana vuonna kehitys Imatran seurakunnan osalta syyskuun loppuun
mennessä on edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ollut –5,95 %
ja koko maassa keskimäärin -5 %.
Viime vuosina ei ole investoitu juuri lainkaan ja korjausrakentamisessakin on
toteutettu vain kaikkein välttämättömin sillä seurauksella, että korjausvelka
lasketaan jo nyt miljoonissa. Eläköitymisten jälkeisistä rekrytoinneista on
pääsääntöisesti pidättäydytty, kiinteistömassan pienentäminen saatu alkuun
ja menoja sopeutettu pienenevään tulopohjaan, mutta verotulot laskevat
siihen tahtiin etteivät nämäkään toimenpiteet ole riittäviä alamäen
taittamiseksi. Tulemme tarvitsemaan järeämpiä sopeutuskeinoja ja
pohtimaan, mistä muista toiminnoista ja seinistä jatkossa luovutaan, jotta
ydintoiminta turvataan sekä edes välttämättömimmät korjaukset pystyttäisiin
toteuttamaan. Minkäänsuuruisella verokorotuksella ei pystyttäisi kaikkia
paikkoja saamaan kuntoon, mutta maltillisella tarkistuksella
mahdollistettaisiin kiireellisimpien töiden (esim. Tainionkosken kirkon katto)
alullepano jo ehkä vuonna 2019. Mahdolliset kiinteistömassan ja
henkilöstömäärän lisävähennykset olisivat toteutuessaan taloudelle
budjetoimatonta plussaa, mutta niiden varaan ei voi tulevaisuutta laskea.
Arvio kuluvan vuoden 2017 kirkollisverokertymäksi on tällä hetkellä 4,65 Me
(-0,3 Me/2016), joka tulisi olemaan noin -6 % edellisvuoden vastaavasta.
Valtionosuudeksi toteutunee budjetoitu 0,54 Me. Toimintakuluiksi on arvioitu
5,6 Me eli puuttuva rahamäärä on n. 0,4 Me. Toimintatuotot ovat olleet
noususuunnassa jo useamman vuoden, mutta niiden volyymi yksin ei riitä
suunnan kääntämiseen.
Esityslistan liitteenä veroprosenttivertailu nykyisestä vertailuryhmästämme
(14) sekä tulevasta vertailuryhmästämme (13). Kokoukseen tuodaan
tarkennettu talousarvioraamilaskelma vuodelle 2018.
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Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2018
tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,65 %.

Päätös:

Keskustelun aikana Esa Hirvonen esitti, että tuloveroprosentti säilytetään
ennallaan eli 1,5 %. Esa Hirvosen esitystä kannattivat Allan Mylläri ja Pekka
Kärkäs.
Puheenjohtaja ilmoitti, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava
kannatettu ehdotus, joten asiasta äänestetään. Suoritetussa
kädennostoäänestyksessä pohjaehdotus sai 7 ääntä ja Esa Hirvosen ehdotus
sai 4 ääntä.
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2018
tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,65 %.

138
I kappalaisen virka
Valmistelija ja esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741

Kirkkovaltuusto valitsi I kappalaisen virkaan oman seurakunnan
seurakuntapastori Sanna Kiiveri-Kihlankin, joten kuuden kuukauden koeaikaa
ei valinnassa sovelleta.
Sanna Kiiveri-Kihlanki siirtyy I kappalaisen virkaan valitusajan jälkeen. Hänen
palkakseen tulee KirVESTES:n vaativuusryhmän 602 palkka, joka on Imatran
seurakunnassa kappalaisen palkka.
Esitys:

Kirkkoneuvoston päättää, että kappalaisen viran täytössä ei sovelleta kuuden
kuukauden koeaikaa.
I kappalaisen palkka määräytyy KirVestes:n vaativuusryhmän 602 mukaan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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139
Seurakuntapastorin virka
Valmistelijat Kirkkoherra ja seurakuntatyön työalajohtaja
Esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741
Kirkkovaltuusto suoritti 12.9.2017 KJ 6:19 mukaisen virkavaalin, jossa Imatran
seurakunnan I kappalaisen virkaan tuli valituksi Imatran seurakunnan III
seurakuntapastori Sanna Kiiveri-Kihlanki.
Kirkkoneuvosto päätti 2.11.2016 pidetyssä kokouksessa anoa taloustilanteen
perusteella tuomiokapitulilta, että II kappalaisen viran viranhaltijan jäädessä
eläkkeelle viran haettavaksi julistamista siirretään vuodella. Imatran
seurakunnassa on siten täyttämättä yksi kappalaisen virka. Seurakuntapastori
Sanna Kiiveri-Kihlankin tultua valituksi tämän seurakunnan I kappalaisen
virkaan täyttämättä on lisäksi yksi seurakuntapastorin virka.
Seurakunnassa on tällä hetkellä kirkkoherran lisäksi kuusi muuta papin virassa
toimivaa. Määrä on tehtävien hoitamisen kannalta liian pieni. Seurakunnan
taloudellinen tilanne ei ole vuoden aikana kohentunut. Käynnissä olevien
liitosneuvottelujen vuoksi II kappalaisen viran kohtalo on vielä avoin. Sen
sijaan seurakuntapastorin virka on syytä täyttää.
Kirkkoherra Arto Marttinen ja työalajohtaja Timo Kälviäinen esittävät, että
kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulia julistamaan Imatran seurakunnan III
seurakuntapastorin viran haettavaksi niin, että se täytetään 1.1.2018 lukien.
Seurakuntapastorin virka on tuomiokapitulin virkamääräyksellä täytettävä
virka. Seurakunta haastattelee tuomiokapituliin ilmoittautuneet ja antaa
tuomiokapitulille lausunnon hakijoista.
Haastatteluryhmään kuuluvat kirkkoherra Arto Marttinen, työalajohtaja Timo
Kälviäinen, kaksi kirkkoneuvoston nimeämää luottamushenkilöiden edustajaa
ja hallintosihteeri Sirpa Kauppinen.
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Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää pyytää tuomiokapitulia julistamaan Imatran
seurakunnan III seurakuntapastorin viran haettavaksi.
Kirkkoneuvosto valitsee haastattelutyöryhmään kaksi
luottamushenkilöedustajaa.

Päätös:

Keskustelun aikana Arto Tikka ehdotti asian jättämistä pöydälle. Tuula
Rahkonen kannatti Arto Tikan esitystä.
Puheenjohtaja ilmoitti, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava
kannatettu ehdotus, joten asiasta äänestetään. Suoritetussa
kädennostoäänestyksessä 3 jäsentä oli pohjaehdotuksen kannalla ja pöydälle
jättämistä kannatti 8 jäsentä.
Kirkkoneuvosto päätti jättää asian pöydälle.

140
Muistio hautausmaan katselmuksesta
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Esityslistan liitteenä on muistio 8.9.2017 pidetystä hautausmaan
katselmuksesta.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee muistion tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Palkka-asiat:
Ei julkinen. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 §.
Valmistelija ja esittelijä: palkka-asiamies Pasi Tiimo p. 040 505 7460
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Verotulokertymä 1-9/2017
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Seurakunnalle on tilitetty verotuloja vuonna 2017 seuraavasti:
Kirkollisvero

Yhteisövero

Valtionosuus

TA 2017

5.075.000 €

0€

545.306 €

Keskim. kert. 9 kk

3.806.250 €

0€

408.979 €

Kert. 1-9/2017

3.929.509 €

12.534 €

404.077 €

Tot.-% (keskim. -%)

77,4 % (75,0 %)

Ylitys / - Alitus

123.259 €

Kert. 1-9/2016

4.178.158 €

Muutos € ed.
vuod. vast. ajank.

-

74,1 % (75,0 %)

248.649
€

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

143
Kirkkoherran päätösluettelo
Valmistelija ja esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 9.8. –
26.9.2017 nro 90 - 132.
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 15.8.
– 20.9.2017 nro 46 - 55.
Esitys:

Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

145
Saapuneet kirjeet ja asiakirjat
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
(http://sakasti.evl.fi>etusivu>yleiskirjeet)
Yleiskirje 13/2017
Vuoden 2018 talousarvion valmistelun perusteita
Yleiskirje 14/2017
Viranomaisverkon virve-puhelimet käyttöön kirkossa
Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet:
(http://sakasti.evl.fi/>etusivu> palvelussuhde>KiT yleiskirjeet)
Yleiskirje A7/2017
Kirkkolain muutoksia: viranhaltijan eroamisikä, viivästyskoron maksaminen
virkasuhteessa ja viranhaltijan muutoksenhakuoikeus virkasuhdeasioissa
Yleiskirje A8/2017
Ohjeet yhteistyötoimikunnan asettamista ja työsuojeluvaltuutettujen valintaa
varten
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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146
Muut esille tulevat asiat


Pekka Kärkäs kyseli viestintäkoulutuksen tuloksellisuudesta sekä
peräänkuulutti sisäisen tiedotuksen parantamisista esim.
liitosneuvotteluissa.
Kirkkoherra Arto Marttinen kertoi, että on perustanut työntekijöille
järjestelmään kansion, josta kaikkien luettavana on liitosneuvottelujen
tulokset. Kirkkoherra on myös kutsunut koolle työntekijät kirkkoherran
kyselytunnille, jossa kirkkoherra on vastannut kirjallisesti saamiinsa
kysymyksiin sekä tilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin
liitosneuvotteluista.



147
Seuraava kokous

Talousjohtaja Pasi Tiimo kertoi, että tänään oli saapunut viimeisin Kolmen
Ristin Kirkon sisäilmatutkimus, joka käsiteltäisiin seuraavassa
kokouksessa.

Seuraava kirkkoneuvoston kokous 8.11.2017 klo 17.00.

148
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 19.15

Arto Marttinen
puheenjohtaja

Pasi Tiimo
pöytäkirjanpitäjä
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Pöytäkirja tarkastettu 5.10.2017 ja hyväksytään

Liisa Teräslahti

Marko Tiihonen

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 6.10.2017ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti nähtävänä 7.10. –
20.10.2017 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.

Sirpa Kauppinen
hallintosihteeri

