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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

keskiviikkona 15.11.2017 klo 17.00 – 20.21

Paikka

Imatran Tietotalo, 3. kerros, kokoushuone 351.

Läsnä

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

kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
E. Hirvosen varajäsen

Muut osallistujat

Ollonen Ilkka
Mynttinen Rauni
Tiimo Pasi

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj.
talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Hirvonen Esa

jäsen

Kutsuttuina

Jari Nousiainen
Jussi Pöllönen

kiinteistöpäällikkö (§154 ja §155 aikana)
rakennuttajapäällikkö, Wise Group Oy (§ 154)

149
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen. Laulettiin virsi
454: 1-3.
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150
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on postitettu 8.11.2017
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.

151
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 Arto Tikka ja Kari Vepsä.
Pöytäkirja tarkastetaan hallintosihteerin huoneessa torstaina 9.11.2017 klo
12.00.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

152
Ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

153
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin seuraavalla käsittelyjärjestyksen muutoksella:
Kolmen Ristin kirkon sisäilmatutkimuksen tulokset ja esitys
seurakuntakäyttöönotosta siirrettiin käsiteltäväksi pykälänä 155.
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154
Seurakuntakeskusta koskeva alustava vaihtoehtoselvitys
Valmistelijat: kiinteistöpäällikkö Jari Nousiainen ja talousjohtaja Pasi Tiimo
Esittelijä:
talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Kirkkovaltuustossa vahvistetun Kiinteistöstrategian mukaisesti
Seurakuntakeskus -kiinteistöstä (153-30-14-3) luovutaan ja hallintotilat
etsitään muualta. Strategiassa todetaan myös että tontti on hyvällä paikalla ja
arvokas. Kirkkoneuvosto valtuutti 7.6.2017 kokouksessaan talousjohtajan
aloittamaan Seurakuntakeskus –kiinteistöstä luopumisen valmistelun ja
suorittamaan siihen liittyviä toimenpiteitä.
Työ aloitettiin pyytämällä kiinteistöalan ammattilaiselta näkemys siitä, mitä
vaihtoehtoja seurakunnalla ylipäätään on tämän kaltaisten kiinteistön kanssa.
Vastaukseksi saatiin 17.10.2017 alustava vaihtoehtoselvitys, jossa tuotiin
perustellusti esiin luopumiseen liittyvät haasteet, mahdolliset vaihtoehdot (3
kpl) sekä annettiin näistä vaihtoehdoista suositeltavin jatkotoimenpideehdotus.
Alustava vaihtoehtoselvitys tuodaan nähtäville kokoukseen.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että toimitaan vaihtoehtoselvityksessä suositellun
jatkotoimenpide-ehdotuksen 4.2. mukaisesti.

Päätös:

Jussi Pöllönen, rakennuttajapäällikkö Wise Group Oy oli paikalla keskustelun
aikana.
Kirkkoneuvosto päätti, että toimitaan vaihtoehtoselvityksessä suositellun
jatkotoimenpide-ehdotuksen 4.2. mukaisesti.
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155
KRK:n sisäilmatutkimuksen tulokset ja esitys seurakuntakäyttöönotosta
Valmistelijat: kiinteistöpäällikkö Jari Nousiainen ja talousjohtaja Pasi Tiimo
Esittelijä:
kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741
Imatran seudun ympäristötoimen 4.8.2016 antamassa lausunnossa todettiin,
kirkon tilojen käyttöä ei tarvitse ”enempää rajoittaa, koska käyttö on vähäistä
nytkin. Oireilujen ilmaantuessa asiaa tulee miettiä uudestaan.” Koska oireita
ilmaantui, päätti kirkkoneuvosto 7.9.2016 kokouksessaan keskeyttää
seurakunnallinen toiminta Kolmen Ristin kirkossa remontin ajaksi ja aina
siihen asti, kun voidaan todeta että kirkon sisäilmaongelmat ovat poistuneet.
Kirkon remontin ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen ja
vastaanottotarkastus pidettiin loppukesästä 2017. Remontti onnistui
suunnitelmien mukaan ja seuraavia vaiheita varten korjaussuunnitelmat ovat
olemassa ja niihin voidaan ryhtyä mikäli rahoitus järjestyy.
15.9.2017 tehty sisäilman mikrobi- sekä VOC -analyysi antoi merkittävästi
parempia tuloksia kuin mitä ne antoivat aikaisemmin ja tilanteen todetaan
parantuneen huomattavasti. Analyysivastauksessa todetaan mm. että:
-

sisäilman mikrobipitoisuudet sekä TVOC kokonaispitoisuus ovat laskeneet

-

mikrobilajisto on suppeampi kuin aiemmin otetuissa näytteissä

-

sisäilmassa on edelleen kosteusvaurioindikaattorilajistoon kuuluvia lajeja,
mutta pitoisuudet ovat alhaisempia

-

sisäilmassa ei ole sen kaltaisia yhdisteitä tai kohonneita
yhdistepitoisuuksia, jotka heikentävät sisäilman laatua merkittävästi ja
asettaisivat tilojen käytölle rajoituksia.

-

tilaa voidaan käyttää lyhytaikaisessa käytössä.

Tutkimus tuodaan kokonaisuudessaan nähtäville kokoukseen.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää ottaa Kolmen Ristin kirkon takaisin seurakunnalliseen
toimintaan. Sisäilmatutkimuksen tulokset ja analyysi merkitään neuvostolle
tiedoksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti ottaa Kolmen Ristin kirkon takaisin seurakunnalliseen
toimintaan. Sisäilmatutkimuksen tulokset ja analyysi merkittiin tiedoksi.
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Selvitysmiehen päätösesitys kirkkovaltuustoille
Valmistelija: Ohjausryhmä ja organisaatiokonsultti Raimo Turunen
Esittelijä:
kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741
KL 10:1:n mukaan kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa
käsiteltävät asiat. Liitosneuvottelujen selvitysmies Raimo Turunen on tehnyt
seuraavan päätösesityksen Imatran, Rautjärven ja Ruokolahden seurakuntien
kirkkovaltuustoille:
Kirkkolain 13:1 nojalla kirkkovaltuusto tekee Kirkkohallitukselle aloitteen
seurakuntajaon muuttamiseksi siten, että Imatran, Rautjärven ja
Ruokolahden seurakunnat lakkautetaan ja näistä seurakunnista
muodostetaan 1.1.2019 alkaen yksi seurakunta, jonka nimeksi tulee Vuoksen
seurakunta, ja jonka pääkirkkona toimii Ruokolahden kirkko.
Kirkkolain 11:4 nojalla kirkkovaltuusto lähettää Kirkkohallitukselle siirtyvän
omaisuuden saantokirjana luettelon seurakunnan kiinteästä omaisuudesta.
Kirkkolain 13:3,2 nojalla kirkkovaltuusto edelleen esittää, että 1.1.2019
alkaen Imatran seurakunnan kirkkoherranvirka lakkautetaan ja samasta
ajankohdasta uuden Vuoksen seurakunnan kirkkoherraksi nimitetään
Ruokolahden seurakunnan kirkkoherra Leena Haakana.
Kirkkojärjestyksen 13:2,2 ja 13:3,1 nojalla kirkkovaltuusto toteaa, että
lakkautettavien seurakuntien liitosselvityksen liitteessä lueteltu henkilöstö
siirretään Vuoksen seurakunnan henkilöstöksi. Henkilöstön sijoittelusta
vastaa asetettava järjestelytoimikunta.
Lisäksi kirkkovaltuusto toteaa, että seurakuntajakoselvitystä tehtäessä
seurakunnan viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu ja että kirkkovaltuusto
on merkinnyt tiedoksi kuulemisten tuloksen.
Kirkkojärjestys 13:1,1 nojalla kirkkovaltuusto lähettää aloitteen Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapitulille toimitettavaksi edelleen Kirkkohallitukselle.
Liitteenä toimitetaan selvitysmiehen selvitysraportti sekä seurakuntien
omaisuus- ja henkilöstöluettelot.
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Kirkkoneuvosto toteaa selvitysmiehen päätösesityksestä, että se kohdistuu
tasapuolisesti kaikkiin seurakunnan työmuotoihin, joten päätösesitys ei
kohdistu lapsiin ja nuoriin muista poikkeavalla tavalla.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää selvitysmiehen
päätösesityksen mukaisesti:
Kirkkolain 13:1 nojalla kirkkovaltuusto tekee Kirkkohallitukselle aloitteen
seurakuntajaon muuttamiseksi siten, että Imatran, Rautjärven ja
Ruokolahden seurakunnat lakkautetaan ja näistä seurakunnista
muodostetaan 1.1.2019 alkaen yksi seurakunta, jonka nimeksi tulee Vuoksen
seurakunta, ja jonka pääkirkkona toimii Ruokolahden kirkko.
Kirkkolain 11:4 nojalla kirkkovaltuusto lähettää Kirkkohallitukselle siirtyvän
omaisuuden saantokirjana luettelon seurakunnan kiinteästä omaisuudesta.
Kirkkolain 13:3,2 nojalla kirkkovaltuusto edelleen esittää, että 1.1.2019
alkaen Imatran seurakunnan kirkkoherranvirka lakkautetaan ja samasta
ajankohdasta uuden Vuoksen seurakunnan kirkkoherraksi nimitetään
Ruokolahden seurakunnan kirkkoherra Leena Haakana.
Kirkkojärjestyksen 13:2,2 ja 13:3,1 nojalla kirkkovaltuusto toteaa, että
lakkautettavien seurakuntien liitosselvityksen liitteessä lueteltu henkilöstö
siirretään Vuoksen seurakunnan henkilöstöksi. Henkilöstön sijoittelusta
vastaa asetettava järjestelytoimikunta.
Lisäksi kirkkovaltuusto toteaa, että seurakuntajakoselvitystä tehtäessä
seurakunnan viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu ja että kirkkovaltuusto
on merkinnyt tiedoksi kuulemisten tuloksen.
Kirkkojärjestys 13:1,1 nojalla kirkkovaltuusto lähettää aloitteen Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapitulille toimitettavaksi edelleen Kirkkohallitukselle.
Liitteenä toimitetaan selvitysmiehen selvitysraportti sekä seurakuntien
omaisuus- ja henkilöstöluettelot.
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Päätös:

Keskustelun aikana Arto Tikka esitti, että kirkkoneuvosto ei esitä
kirkkovaltuustolle seurakuntien yhteenliittymistä. Arto Tikan esitystä kannatti
Sirpa Koistinen.
Puheenjohtaja ilmoitti, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava
kannatettu ehdotus, joten asiasta äänestetään. Suoritetussa
kädennostoäänestyksessä äänet jakautuivat 8 – 3 seuraavasti:
pohjaehdotusta kannattivat Minna Koistinen, Pekka Kärkäs, Allan Mylläri,
Tuula Rahkonen, Liisa Teräslahti, Kari Vepsä, Eero Vitikainen ja Arto
Marttinen. Arto Tikan vastaehdotusta kannattivat Arto Tikka, Sirpa Koistinen,
Marko Tiihonen.
Puheenjohtaja totesi, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
päättää selvitysmiehen päätösesityksen mukaisesti:
Kirkkolain 13:1 nojalla kirkkovaltuusto tekee Kirkkohallitukselle aloitteen
seurakuntajaon muuttamiseksi siten, että Imatran, Rautjärven ja
Ruokolahden seurakunnat lakkautetaan ja näistä seurakunnista
muodostetaan 1.1.2019 alkaen yksi seurakunta, jonka nimeksi tulee Vuoksen
seurakunta, ja jonka pääkirkkona toimii Ruokolahden kirkko.
Kirkkolain 11:4 nojalla kirkkovaltuusto lähettää Kirkkohallitukselle siirtyvän
omaisuuden saantokirjana luettelon seurakunnan kiinteästä omaisuudesta.
Kirkkolain 13:3,2 nojalla kirkkovaltuusto edelleen esittää, että 1.1.2019
alkaen Imatran seurakunnan kirkkoherranvirka lakkautetaan ja samasta
ajankohdasta uuden Vuoksen seurakunnan kirkkoherraksi nimitetään
Ruokolahden seurakunnan kirkkoherra Leena Haakana.
Kirkkojärjestyksen 13:2,2 ja 13:3,1 nojalla kirkkovaltuusto toteaa, että
lakkautettavien seurakuntien liitosselvityksen liitteessä lueteltu henkilöstö
siirretään Vuoksen seurakunnan henkilöstöksi. Henkilöstön sijoittelusta
vastaa asetettava järjestelytoimikunta.
Lisäksi kirkkovaltuusto toteaa, että seurakuntajakoselvitystä tehtäessä
seurakunnan viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu ja että kirkkovaltuusto
on merkinnyt tiedoksi kuulemisten tuloksen.
Kirkkojärjestys 13:1,1 nojalla kirkkovaltuusto lähettää aloitteen Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapitulille toimitettavaksi edelleen Kirkkohallitukselle.
Liitteenä toimitetaan selvitysmiehen selvitysraportti sekä seurakuntien
omaisuus- ja henkilöstöluettelot.
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157
Vuoden 2018 talousarvion ja toimintasuunnitelman käsittely
Valmistelija: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Esittelijä:
kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741
Tehtäväalueiden esitysten pohjalta on laadittu esityslistan liitteenä olevan
seurakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä
taloussuunnitelmat vuosille 2019 – 2020. Esitys sisältää myös
hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2018.
Talousarvion toimintatuottojen ilman sisäisiä eriä arvioidaan olevan 743.208
€ (ta 2017: 748.465 €) eli muutos -0,7 %. Toimintakulujen arvioidaan olevan 5.462.819 € (ta 2017: - 5.591.291 €) eli muutos -2,3 % ja toimintakate 4.719.611 € (ta 2017: 4.842.826 €) eli muutos -2,5 %.
Kirkollisveroa arvioidaan kertyvän 5,0 milj. €, mikä on – 1,5 % eli 75.000 €
kuluvan vuoden arviota vähemmän. Valtionosuuden määräksi on ilmoitettu
kertyvän 535.010 € (TA 2017: 545.306) eli muutos – 1,8 %
Talousarviovuoden 2018 vuosikate olisi täten positiivinen 229.667 € (TA 2017:
2 %). Suunnitelman mukaiset poistot sekä seurakuntakeskuksesta tehtävä
kertapoisto yhteensä tekevät 1.269.548 €, jonka jälkeen tilikauden
alijäämäksi muodostuu 956.358 €. Alijäämä katetaan aikaisempien vuosien
ylijäämällä.
Hautainhoitorahaston vuoden 2018 talousarvion toimintatuloiksi arvioidaan
412.300 € (+7,3 %) ja toimintakuluiksi 394.508 € (- 6,6 %). Rahoitustulojen ja
poistojen jälkeen talousarvio osoittaa ylijäämää 44.092 € (- 45 %)
Taloussäännön 3 § mukaisesti kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista
tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi oheisena
liitteenä olevan talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2018 sekä
taloussuunnitelmat vuosille 2019 – 2020. Esitykseen sisältyy myös
hautainhoitorahaston talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018.
Kirkkovaltuusto vahvistaa sitovuustasoksi ulkoisen toimintakatteen kaikissa
pääluokissa. Kirkkoneuvosto päättää kunkin tehtäväalueen ulkoisen
toimintakatteen ylittämisestä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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158
Henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2018
Valmistelija: yhteistyötoimikunta ja talousjohtaja Pasi Tiimo
Esittelijä:
kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741
Vuoden 2014 alusta tuli voimaan ammatillisen osaamisen kehittämistä
koskeva säädöskokonaisuus, joka koskee myös seurakuntia,
seurakuntayhtymiä ja muita kirkon työnantajia.
Uudistuksen tavoitteena on kannustaa työnantajia osaamisen kehittämiseen
organisaation toiminnan tarpeista lähtien, edistää muutostilanteisiin
varautumista ja työurien pidentymistä. Tarkoituksena on parantaa myös
tuottavuutta.
Uudistuksen johdosta kirkon pääsopijaosapuolet ovat neuvotelleet
muutoksista kirkon virka- ja työehtosopimuksiin ja neuvottelutuloksen
mukaisesti kirkon henkilöstön kehittämissopimus kumotaan ja tilalle Kirkon
henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus. Lisäksi kirkon virkaja työehtosopimukseen 2014 – 2016 on otettu määräyksiä koulutusajan
lukemisesta työaikaan sekä muita virkavapauksia ja työajan keskeytyksiä
koskevia määräyksiä.
Imatran seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma 2018 on laadittu
1.4.2014 voimaan tullutta Kirkon henkilöstön kehittämissopimusta mukaillen.
Henkilöstön koulutussuunnitelman kustannukset 47.401 € on 1,4 %
henkilöstömenoista. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt henkilöstön
koulutussuunnitelman kokouksessaan 5.10.2017.
Esityslistan liitteenä on henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2018.
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy oheisen liitteen mukaisesti henkilöstön
koulutussuunnitelman vuodelle 2018.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin liitteeseen tehdyin muutoksin.
Kirkkoneuvosto perusteli muutoksia seurakunnan taloudellisella tilanteella
sekä käynnissä olevilla yhdistymisneuvotteluilla.
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Seurakuntapastorin virka
Valmistelijat Kirkkoherra ja seurakuntatyön työalajohtaja
Esittelijä:
kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741
Kirkkoneuvosto jätti 4.10.2017 pidetyssä kokouksessa tämän esityksen
pöydälle:
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:

Esitys hyväksyttiin.
Haastatteluryhmään valittiin luottamushenkilöedustajiksi Sirpa Koistinen ja
Pekka Kärkäs.

160
II kappalaisen viran lakkauttaminen
Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741
II kappalaisen virkaa on viimeksi hoitanut Ritva Tamminen, joka jäi eläkkeelle
1.1.2017. Kirkkoneuvosto käsitteli 12.10.2016 esityksen, jonka mukaan
neuvosto esittäisi kirkkovaltuustolle, että lakkautetaan II kappalaisen virka
nykyisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle. Kirkkoneuvosto ei tätä esitystä
hyväksynyt. Kirkkoneuvosto käsitteli 2.11.2017 esityksen, jonka mukaan
kirkkoneuvosto anoo taloustilanteen perusteella tuomiokapitulilta, että II
kappalaisen viran nykyisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle viran haettavaksi
julistamista siirretään vuodella. Tämä esitys hyväksyttiin. Nyt on aika päättää, miten
II kappalaisen viran suhteen menetellään.

Avoimien virkojen kohtaloa mietittäessä on huomioitava, että seurakuntien
tulokehitys on sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä laskeva. Kirkkovaltuusto
hyväksyi 25.10.2017, että seurakunnan uusi veroprosentti on 1,65 %.
Kirkollisveron noston rinnalla on vähennettävä henkilöstökustannuksia.
Seurakunnassa on sekä varhaiskasvatuksesta että nuorisotyöstä vastaavat
papit, joten II kappalaisen viran lakkauttaminen ei kohdistu erityisellä tavalla
lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että lakkautetaan II kappalaisen
virka.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Eroanomus: traktorinkuljettaja Pauli Rinkinen
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Traktorinkuljettaja Pauli Rinkinen on 16.10.2017 jättänyt eronpyyntönsä
työsuhteestaan siirtyäkseen eläkkeelle 1.5.2018 alkaen.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää myöntää Pauli Rinkiselle eron työsuhteestaan
1.5.2018 alkaen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

162
Hautainhoitorahaston kesäkukat 2018
Valmistelija: ylipuutarhuri Ari Ylähollo p. 0400 752 629
Esittelijä:
talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Ylipuutarhuri Ari Ylähollo pyysi tarjoukset kesän 2018 kukista kahdelta
puutarharhalta: Ansari-Yhtymä Oy, Luumäki ja Reetantarha Oy, Pertunmaa.
Viime vuoden kokemuksien perusteella on ruusubegonia jäämässä pois
lajivalikoimasta. Uusia lajeja ovat palsami, ruusunpunainen Sun Patiens Deep
Rose ja samettiruusu, Tagetes patula, Disco granada.
Puutarhojen kukkatilausten yhteenveto, alv 0%.
Ansari Yhtymä
Verenpisara
- Beacon
Uudenguineanliisa
- Timor
- Orona
- Improved Delias
- Logia
- Valkoinen
Yhteensä

kpl

€

2 000

3 980 €

2 000 3 980 €
1 300 2 587 €
1 300 2 587 €
600 1 194 €
600 1 194 €
7 800 15 522 €
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Reetantarha
Mukulabegonia
- Dragon Wing Red
- Big Red with Green Leaves
- Swift Red
Kyynelpisara
- Koralle
Palsami
- Sun Patiens Deep Rose
Uudenguineanliisa
- Logia
Begonia semperflorens
- Inferno Red
Tagetes patula
- Disco granada
Yhteensä

kpl

€

800
1 550
2 000

1 520 €
2 945 €
3 800 €

1 200

2 280 €

1 000

1 850 €

700

1 295 €

2 000

1 100 €

300
165 €
9 550 14 955 €

Tarjousten arviointi
Tarjoukset jättäneet tarhat ovat monivuotisia yhteistyökumppaneita
seurakunnan kanssa eikä laadullisia eroja juurikaan ole. Lajikevalikoima on
Reetantarhalla laajempi.
Tilaukset
Kukkatilaus on jaettu puutarhojen kesken. Kokemusten perusteella ei suurta
määrää yhtä kasvilajia kannata tilata yhdestä paikasta.
Ansari-Yhtymä, Luumäki
Tilaus: 7800 kpl arvoltaan 15 522 €.
Reetantarha Oy, Pertunmaa
Tilaus: 9 550 kpl arvoltaan 14 955 €.
Tilauksen loppusumma tulee olemaan 30 477 €, alv 0%.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hautainhoitorahaston kesäkukkien
hankinnan vuodelle 2018 jaettuna tarjouksensa jättäneiden puutarhojen
kesken siten, että Ansari-Yhtymältä tilataan 7800 kpl arvoltaan 15 522 € ja
Reetantarha Oy tilataan 9 550 kpl arvoltaan 14 955 €. Tilauksen loppusumma
tulee olemaan 30 477 €, alv 0%.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Hautojen hoitotarjousten hinnantarkistukset
Valmistelija: ylipuutarhuri Ari Ylähollo p. 0400 752 629
Esittelijä:
talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Imatran seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätös on ollut useita vuosia
alijäämäinen. Alijäämä on katettu edellisten vuosien ylijäämillä. Ylijäämät on
nyt käytetty.
Imatran hautainhoitohintoja on tarkistettu viimeksi 2015. Imatralla
hoitohinnat ovat alhaisemmat kuin muissa alueen seurakunnissa keskimäärin.
Vertailtaessa kahta suurinta seurakuntaa em. rovastikunnissa, eroavat
Imatran hinnat huomattavasti Lappeenrannan vastaavista.
Taulukko: Haudanhoitohinnat 2017: Keskimäärin Imatran ja Lappeenrannan
rovastikunnissa ja Lappeenrannassa sekä Imatralla.
Arkkuhauta (1 m leveä)

Keskim.

LPR

IMATRA

Imatra-Lpr

Kesähoito ja
3 kukan ryhmä

77 €

86 €

69 €

-17 €

5 vuoden hoito ja
3 kukan ryhmä

352 €

430 €

295 €

-135 €

10 vuoden hoito ja
3 kukan ryhmä

747 €

1014 €

620 €

-394 €

Peruskunnostus

57 €

91 €

56 €

-35 €

Kiven oikaisu € / tunti

63 €

61 €

50 €

-35 €

Kesähoito ja
3 kukan ryhmä

58 €

42 €

54 €

+12 €

5 vuoden hoito ja
3 kukan ryhmä

280 €

293 €

235 €

-58 €

10 vuoden hoito ja
3 kukan ryhmä

608 €

608 €

490 €

-190 €

Uurnahauta (0,6 m leveä)
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Liitteenä: Hinnastovertailu: Lappeenrannan ja Imatran rovastikuntien
seurakunnat ja Hautainhoitohinnasto 2018.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että hoitohintoja tarkistetaan Tainionkosken
hautausmaalla seuraavasti:
Arkkuhaudat (1 m leveä) 2017
Kesähoito ja
3 kukan ryhmä
69 €
5 vuoden hoito
295 €
10 vuoden hoito
620 €
Peruskunnostus
56 €
Kiven oikaisu € / tunti
50 €

2018

Muutos

80 €
350 €
700 €
65 €
60 €

+11 €
+55 €
+80 €
+9 €
+10 €

27 €
115 €
250 €
56 €

32 €
130 €
280 €
81 €

+5 €
+15 €
+30 €
+25 €

Uurnahaudat (0,6 m leveä)
Kesähoito ja
3 kukan ryhmä
54 €
5 vuoden hoito
235 €
10 vuoden hoito
490 €

59 €
250 €
520 €

+5 €
+15 €
+30 €

Pintahoito
1 vuoden hoito
5 vuoden hoito
10 vuoden hoito
Haudan peruskunnostus

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

164
Vuoden 2017 talousarvioavustusten jakaminen paikallisille kristillisille järjestöille
Valmistelija: talousjohtaja Pasi Tiimo
Esittelijä:
kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741
Seurakunta on tukenut anomusten perusteella paikallisia kristillisiä järjestöjä
ja yhteistyökumppaneita talousarvioon varatulla määrärahalla
Avustusten maksamisen ehtona on, että avustusta saavan järjestön on
toimitettava talousarviovuoden aikana seurakuntaan edellisen vuoden
toimintakertomus ja tilinpäätös tai muu luotettava selvitys avustuksen
käytöstä.
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Anomuksensa vuoden 2017 talousarvioavustuksia varten on jättänyt:
- Imatran Kristillinen TY ry toimintansa tukemiseen 300 €
-

Imatran NKY ry toimintansa tukemiseen yhdistyksensä 80vuotisjuhlavuonna 800 €

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää myöntää vuoden 2017 määrärahoista
talousarvioavustukset 300 € Imatran Kristillinen TY ry ja Imatran NKY ry:lle
800 €

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

165
Verotulokertymä 1-10/2017
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. 10 kk

4.229.167 €

0€

454.422 €

Kert. 1-10/2017

4.328.260 €

-2.956 €

452.308 €

Tot.-% (keskim. -%)

85,3 % (83,3%)

Ylitys / - Alitus
Kert. 1-10/2016
Muutos € ed.
vuod. vast. ajank.

99.093 €
4.593.726 €
-

265.466
€

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

82,9 % (83,3 %)
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Kirkkoherran päätösluettelo
Valmistelija ja esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 28.9. –
8.11.2017 nro 132 - 153.
Esitys:

Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

167
Talousjohtajan päätösluettelo
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460

Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 28.9
– 1.11.2017 nro 46 – 49.
Esitys:

Tehty päätös merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

168
Kokousaikataulu vuodelle 2018
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka Ollonen kutsuu kirkkovaltuuston koolle
2018 seuraavasti:
17.1., 30.5., 10.10. ja 28.11.
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Marttinen kutsuu
kirkkoneuvoston koolle 2018 seuraavasti:
31.1., 21.2., 28.3., 25.4., 9.5., 6.6., 29.8., 19.9., 17.10., 14.11. ja 12.12.
2018 on vaalivuosi. Vaalilautakunnan kokouksen ilmoitetaan myöhemmin.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi. Kokousaikataulu viedään tiedoksi
kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi. Kokousaikataulu viedään tiedoksi
kirkkovaltuustolle.
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Saapuneet kirjeet ja asiakirjat
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
(http://sakasti.evl.fi>etusivu>yleiskirjeet)
Yleiskirje 15/2017
Vuoden 2018 kirkkokolehdit
Yleiskirje 16/2017
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden itsenäisyyspäivä
Yleiskirje 17/2017
Vuoden 2018 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle
Yleiskirje 18/2017
Palautekooste kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjauksista
Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet:
(http://sakasti.evl.fi/>etusivu> palvelussuhde>KiT yleiskirjeet)
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

170
Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei ollut.

171
Seuraava kokous

Seuraava kirkkoneuvoston kokous 13.12.2017 klo 17.00.
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Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 20.21.

Arto Marttinen
puheenjohtaja

Pasi Tiimo
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu 16.11.2017 ja hyväksytään

Arto Tikka

Kari Vepsä

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 17.11.2017 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti nähtävänä 18.11.
–1.12.2017 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.

Sirpa Kauppinen
hallintosihteeri

