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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

keskiviikkona 7.6.2017 klo 17.00 – 19.17

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, poistui § 89 ajaksi
varapuheenjohtaja, puheenjohtaja § 89 aikana
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, poistui klo 19.13 § 99 käsittelyn jälkeen.
jäsen

Muut osallistujat

Mynttinen Rauni
Tiimo Pasi

kirkkovaltuuston varapj.
talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Ollonen Ilkka

kirkkovaltuuston pj.

78
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen. Laulettiin virsi
virsi 567.
79
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on postitettu 31.5.2017
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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80
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 Allan Mylläri ja Tuula Rahkonen.
Pöytäkirja tarkastetaan hallintosihteerin huoneessa perjantaina 9.6.2017 klo
9.00.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

81
Ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

82
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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83
Lisätyövoiman palkkaaminen diakoniatyölle
Valmistelija: työalajohtaja Riitta Sjöblom
Esittelijä:
kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741
Palvelun tukiryhmä teki 23.3.2017 pitämässään kokouksessa ehdotuksen
diakoniatyön työalajohtajalle valmistella kirkkoneuvostolle esitys
lisätyövoiman palkkaamisesta diakoniatyöhön. Diakonit Maija Pakarinen ja
Outi Pasanen tekevät 80 % työaikaa koko vuoden 2017. Diakoniatyössä
myönnetään joka viikko taloudellista tukea ja diakoniatyön tähän osaalueeseen tarvitaan lisätyövoimaa.
Työalajohtajat Riitta Sjöblom ja Pirjo Tiippana ovat keskustelleet ja sopineet,
että lastenohjaaja Liisa Töllinen voi tehdä yhden päivän (20 %) töitä
diakoniatyölle. Lapsivaikutus on arvioitu valmisteluvaiheessa ja todettu, että
Liisa Töllisen kokemus lapsiperheiden parissa tekemästä työstä kohdentuu
lapsiperheiden hyväksi myös diakoniatyön kautta. Järjestely lisää työalojen
yhteistyötä ja moniammatillisuuden toteutumista. Tämä järjestely voi
molempien työmuotojen kohdalla alkaa syyskuussa 2017. Liisa Tölliselle
esitetään palkan korotusta tekemästään diakoniatyön osuudesta.
Esitys:

Lastenohjaaja Liisa Töllinen otetaan tekemään yhden päivän viikossa töitä
diakoniatyölle. Tästä työstä hänelle maksetaan lisäpalkkaa, jonka määrittelee
palkka-asiamies Pasi Tiimo.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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84
Nuorten aikuisten Taizén-matka 2018
Valmistelija ja esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741

Veera Oinonen ja Heidi Harju ovat keräämässä nuorten aikuisten (17-30 v.)
ryhmää, joka lähtisi Taizé –luostariyhteisöön keväällä 2018. Veera Oinonen ja
Heidi Harju vetivät vastaavan retken keväällä 2017.
Taizé on kansainvälinen, ekumeeninen yhteisö Itä-Ranskassa, joka on
perustettu 1940. Yhteisöön kuuluu nykyisin yli 100 veljeä, jotka ovat
sitoutuneet askeettisuuteen, naimattomuuteen ja hengellisten asioiden
jakamiseen. Taizéssa järjestetään viikon kestäviä tapahtumia, joihin tuhannet
nuoret aikuiset tulevat eri puolilta maailmaa. Yhteisö on tullut tunnetuksi
hengellisestä musiikistaan, jossa lauluja esitetään kaanonina ja joka tuo esiin
yhteisön mietiskelevän luonteen. Taizé-laulut ovat monille tuttuja Tuomasmessusta ja Nuoren seurakunnan veisukirjasta.
Matka on tarkoitus rahoittaa seurakunnalta anotulla avustuksella sekä
erilaisilla anomuksessa mainituilla rahankeruutempauksilla.
Veera Oinonen ja Heidi Harju anovat seurakunnalta 6000 €.
Kirkon näkökulmasta nuoret aikuiset ovat haasteellinen ikäryhmä, sillä nuori
aikuinen on henkilö, jota seurakuntien nuorisotyö ei enää tavoita. Nuorelle
aikuiselle tyypillisinä piirteinä pidetään asettumattomuutta, itsenäistymisen
ja oman identiteetin muodostumisen vaihetta ja toisaalta ”elämän
ruuhkavuosia”. Matka Taizé –luostariyhteisöön tarjoaisi asioita, joita nuoret
aikuiset kirkolta ja uskolta odottavat (Kati Niemelän tutkimus: Nuoret aikuiset
kirkossa ja kirkon ulkopuolella), kuten tukea oman identiteetin ja
hengellisyyden rakentamiseen.
Esitys:

Imatran seurakunta tukee Veera Oinosen ja Heidi Harjun suunnittelemaa
nuorten aikuisten Taizén matkaa 175 € / hlö, mutta enintään 3000 €.
Veera Oinonen ja Heidi Harju ovat oikeutettuja ulkomaan päivärahaan
(KirVESTES 123§).

Päätös:

Nuorisotyönohjaaja Veera Oinonen, vs. kanttori Heidi Harju, opiskelija Eetu
Oravuo, olivat puheenjohtajan kutsumina kertomassa Taizén matkastaan.
Nuorisotyö toivoi rahoitusta uudelle matkalle. Työalajohtaja Ismo Häyhä oli
paikalla tukemassa hanketta. He poistuivat kokouksesta esittelynsä jälkeen.
Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, ettei se hyväksy
esitystä.
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85
Kirkkovaltuuston 12.4.2017 ja 31.5.2017 pitämien 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 12.4.2017 ja 31.5.2017. Pöytäkirjat on nähtävänä
kirkkoneuvoston kokouksessa.
Esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 12.4.2017 ja 31.5.2017 tekemät
päätökset ovat lainmukaisia ja täytäntöönpanokelpoisia.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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86
Marko Lakasen luottamustoimien lakkaaminen omasta pyynnöstä; varajäsenen kutsuminen
kirkkovaltuuston jäseneksi
Valmistelija: hallintosihteeri Sirpa Kauppinen
Esittelijä:
kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741
Kirkkovaltuuston jäsen Marko Lakanen on pyytänyt eroa kirkkovaltuuston
luottamustehtävästä sähköpostilla tammikuussa 2017. Luopumisen syyksi
hän on ilmoittanut henkilökohtaiset syyt sekä työesteet.
Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan seurakuntavaaleilla valitun
luottamushenkilön osalta päätöksen tekee se toimielin, jonka jäsen
luottamushenkilö on.
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n mukaan, jos seurakuntavaaleilla valitulle
luottamushenkilölle myönnetään ero luottamustoimesta, hänen tilalleen
kutsutaan varajäsen.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,
 että se myöntää Marko Lakaselle eron Imatran seurakunnan
kirkkovaltuuston jäsenyydestä.
 että se kutsuu Marko Lakasen tilalle kirkkovaltuuston varsinaiseksi
jäseneksi Kari Liukkosen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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87
Perheneuvojan virkavaali
Valmistelija: kirkkoneuvoston valitsema haastattelutyöryhmä
Esittelijä:
kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741
Kirkkoneuvosto julisti Imatran seurakunnan perheneuvojan viran haettavaksi
3.5.2017 klo 15 mennessä. Ilmoitus avoinna olevasta virasta oli seurakunnan
virallisella ilmoitustaululla, seurakunnan kotisivuilla sekä
työvoimaviranomaisten Molli-sivuilla. Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva
korkeakoulututkinto ja perheneuvojan tai perheterapeutin
erikoistumiskoulutus. Määräaikaan mennessä tuli seitsemän hakemusta,
joista yksi täytti hakemuksessa olleen kelpoisuusehdon. Liite.
Kirkkoneuvosto valitsi (12.4. ja 26.4.) haastatteluryhmän, johon kuuluivat
kirkkoherra Arto Marttinen, perheneuvonnan työalajohtaja Tarja Miikki,
palvelun tukiryhmän luottamushenkilö Sirpa Koistinen ja kirkkoneuvoston
edustaja Kari Vepsä sekä hallintosihteeri Sirpa Kauppinen.
Haastatteluun kutsuttiin kelpoisuusehdot täyttänyt psykiatrian sairaanhoitaja,
perheterapeutti ja psykoterapeutti Liisa Kermorvant. Haastattelu pidettiin
torstaina 11.5.2016. Haastatteluryhmän muistio liitteenä.
Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että Imatran seurakunnan avoinna
olevaan perheneuvojan virkaan valitaan psykiatrian sairaanhoitaja,
perheterapeutti ja psykoterapeutti Liisa Kermorvant.
Asia valmistelun yhteydessä on suoritettu lapsivaikutusarviointi.
Esitys:

Kirkkoneuvosto suorittaa perheneuvojan virkavaalin.
Haastatteluryhmän yksimielisen ehdotuksen mukaisesti perheneuvojan
virkaan valitaan psykiatrian sairaanhoitaja, perheterapeutti ja psykoterapeutti
Liisa Kermorvant. Virka tulee ottaa vastaan 1.7.2017.
Perheneuvojan palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen.
Virkaan valitun, on ennen tehtävän vastaanottamista, esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka täytetään kuuden kuukauden
koeajalla.
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Päätös:

Kirkkoneuvoston jäsen Esa Hirvonen ilmoitti olevansa esteellinen
osallistumaan asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi
(HallL 28 § 1 mom).
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita perheneuvojan virkaan psykiatrian
sairaanhoitaja, perheterapeutti ja psykoterapeutti Liisa Kermorvant. Virka
tulee ottaa vastaan 1.7.2017.
Perheneuvojan palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen.
Virkaan valitun, on ennen tehtävän vastaanottamista, esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka täytetään kuuden kuukauden
koeajalla.

88
Ohjausryhmä
Valmistelija ja esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741

Kirkkovaltuusto päätti 12.4.2017, että Imatran seurakunta selvittää
toimintaedellytysten turvaamisen Imatran, Rautjärven ja Ruokolahden
seurakuntien alueilla yhtenä seurakuntana.
Lääninrovasti Arto Marttinen on kutsunut selvitysmieheksi rovasti Raimo
Turusen, joka on toiminut selvitysmiehenä jo tätä ennen Ruokolahden ja
Rautjärven seurakunnan liitosselvityksessä. Mukana olevat seurakunnat
maksavat hänen palkkionsa seurakuntien jäsenmäärien mukaisissa suhteissa
(Imatra 75 %, Ruokolahti 15 % ja Rautjärvi 10 %). Imatran seurakunta toimii
tiliseurakuntana.
Ruokolahden ja Rautjärven selvitystyön ohjausryhmään kuuluivat molempien
seurakuntien kirkkoherrat, talouspäälliköt, kirkkovaltuuston puheenjohtajat
ja varapuheenjohtajat sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajat.
Esitys:

Kirkkoneuvosto nimeää Imatran, Rautjärven ja Ruokolahden seurakuntien
liitosselvitystä johtavaan ja neuvottelevaan ohjausryhmään kirkkoherra Arto
Marttisen, talousjohtaja Pasi Tiimon, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka
Ollosen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Rauni Mynttisen ja
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Liisa Teräslahden.

Päätös:

Kirkkoneuvoston hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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Palkantarkistukset
Ei julkinen. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) 24 §

90
Diakoniatyön myöntämät avustukset 1.1. - 30.4.2017
Valmistelija: työalajohtaja Riitta Sjöblom
Esittelijä:
kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741
Tammikuussa 28 asiakasta sai yhteensä
Helmikuussa 17 asiakasta sai yhteensä
Maaliskuussa 19 asiakasta sai yhteensä
Huhtikuussa 21 asiakasta sai yhteensä

6185,16€
1769,73€
3458,61€
3400,25€

Avustuksia on annettu yhteensä 85 asiakkaalle 14813,75€
Kesken olevia päätöksiä on 3, jotka eivät näy edellä olevissa luvuissa,
kielteisiä päätöksiä 2, jotka ovat luvuissa mukana.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Merkittin tiedoksi.
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91
Avustusmäärärahan jako
Valmistelija: lähetyssihteeri Ari Niemetmaa
Esittelijä:
kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741
Piispainkokouksen suositusten mukainen seurakuntien avustus Kirkon
lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle on noin 2-3 prosenttia
kirkollisverotuloista (Kirkon lähetystyön toimikunta 4.3.2008). Kirkon
lähetystyön keskus (KLK) suosittaa, että talousarvioavustuksien jakamisessa
huomioidaan seuraavat seikat:
-

lähetysjärjestön seurakunnalta ja suoraan seurakuntalaisilta
vastaanottama lähetystyön vapaaehtoinen kannatus
seurakunnan nimikkoyhteistyösopimukset
lähetysjärjestöjen ulkomainen toiminta ja sen osuus järjestön
lähetystyössä
seurakunnan ja lähetysjärjestöjen yhteistyön laajuus ja laatu
seurakunnan mahdollisuus osallistua järjestön lähetystoiminnan
suunnitteluun ja kehittämiseen.

Kirkon lähetysjärjestöjä tulee kohdella keskenään tasavertaisesti siten, että ne
järjestöt, joilla on yhteistyö- tai nimikkosopimus Imatran seurakunnan kanssa,
saavat avustusmäärärahasta vähintään voimassa olevien sopimuksien mukaiset
tavoitesummat. Ylijäävä osuus jaetaan edellisen vuoden toteutuneen
järjestökohtaisen vapaaehtoisen kannatuksen suhteessa.
Avustusten ehtona on, että avustusta saavan tulee toimittaa seurakuntaan
edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös tai muu luotettava selvitys
avustuksen käytöstä. Taloustoimisto ei ole maksanut muuten jo myönnettyä
avustusta, ellei selvitystä ole saatu.
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Esitys:

Kirkkoneuvosto jakaa vuoden 2017 avustukset seuraavasti:
(vuosi 2016)
1) Kirkon lähetysjärjestöille yhteensä

54.500

(54.500)

- Suomen Ev.lut. Kansanlähetys (SEKL)

18.100

(18.090)

- Lähetysyhdistys Kylväjä (LK)

12.030

(12.030)

- Suomen Lähetysseura (SLS)

11.050

(11.050)

- Medialähetys Sanansaattajat (Sansa)

7.530

(7.530)

- Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley)

3.280

(3.290)

- Suomen Pipliaseura (SPS)
Päätös:

Kirkkoneuvoston hyväksyi esityksen yksimielisesti.

2.510

(2.510)
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92
Hautainhoitorahaston varojen uudelleensijoittaminen
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Pasi Tiimo 040 505 7460

Taloussäännön 13 § mukaisesti kirkkoneuvosto antaa ohjeet seurakunnan
sijoitustoiminnan hoitamisesta. Kirkkoneuvoston ohjesäännöllä voidaan
siirtää sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaa talousjohtajalle. Talousjohtajan
tulee tehdä kirjallinen päätös sijoituksista ja ilmoittaa tehdyistä päätöksistä
kirkkoneuvostolle sovitulla tavalla.
Voimassa olevan kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 § 3) -kohdan mukaisesti
talousjohtaja päättää seurakunnan varojen sijoittamisesta kirkkoneuvoston
ohjeiden mukaisesti.
Hautainhoitorahastolla on sijoitussopimuksia kolmen eri sijoitusratkaisujen
tarjoajan kanssa. Näistä OP Etelä-Karjalan kanssa vuonna 2012 tehty
viisivuotinen matalariskinen vakuutussäästösopimus suuruudeltaan 250.000
€ erääntyi tuottoineen 10.5.2017. Sopimuksen sijoituskuvan mukainen
tuotto-odotus oli 3 – 4 %, mutta toteutuneeksi keskimääräiseksi vuosituotoksi
muodostui n. 5 % p.a. Toisen tarjoajan tuotto on ollut reilut 6 % p.a.
Kolmannen tarjoajan kanssa vuonna 2013 tehty 100.000 euron
yhdistelmärahastosijoitus (2050 osuutta SP Korko Plus A:sta) oli kaikista
tehdyistä heikkotuottoisin jolloin 100.000 – 150.000 e sijoitetaan United
Bankersin tarjoamaan erikoissijoitusrahastoon.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa talousjohtajan uudelleensijoittamaan
hautainhoitorahaston erääntyneitä varoja OP Etelä-Karjalan, Nordean sekä
United Bankersin tarjoamiin ratkaisuihin siten, että riskitaso säilyy matalana
ja tuotto-odotus mahdollisimman hyvänä.

Päätös:

Kirkkoneuvoston hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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93
Talousarvioraamit vuodelle 2018
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 §:n mukaisesti seurakunnan toiminnassa ja
talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon
periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten.
Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa
hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi.
Talousarviovuosi on kalenterivuosi, joka on toiminta- ja taloussuunnitelman
ensimmäinen vuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on
laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen
turvataan.
Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden
suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin
enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen
yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä
katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi
arvioitu yli- tai alijäämä.
Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisesta ja toiminnallisten tavoitteiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten
rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon
bruttomääräisinä.
Tilikauden tulos vuodelta 2016 oli alijäämäinen 277.029,09 €.
Merkittävimpinä syinä olivat ennakoitua suuremmat kiinteistö- ja
henkilöstömenot ja ennakoitua pienemmät verotulot.
Henkilöstömenot
Henkilöstömenoja on kertynyt noin 3,6 miljoonaa euroa vuosina 2012 – 2015.
Tarkentuneiden kirjaustapojen johdosta lomapalkkavelat kasvattivat
henkilöstömenoja noin 170.000 eurolla vuoden 2016 tilinpäätökseen.
Kuluvalle ja tuleville vuosille henkilöstömenojen tavoitteeksi on siitä
huolimatta asetettu 3,5 miljoonaa euroa. Tähän on tarkoitus päästä
henkilöstömäärän supistuessa eläköitymisten myötä myös vuonna 2018.
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Kiinteistöstrategian vaikutukset
Seurakunnan kiinteistöstrategialla on kirkkovaltuuston hyväksyntä ja sen
mukaisesti on ryhdytty toimenpiteisiin seurakuntakeskuksen ja Postillan
tilojen suhteen. Ensisijaisena pyrkimyksenä on luopua molemmista ja hankkia
tilalle tarvittavat vuokratilat. Edelleen kiinteistöstrategian mukaisesti
seurakunta luopuu kaikista metsäkiinteistöistä. Mikäli metsäkiinteistöjen
myynnissä onnistuttaisiin, saisi seurakunta varoja kiinteistöjensä korjauksiin.
Ensi vuoden talousarviossa ei kuitenkaan tulla huomioimaan mahdollisia
metsäkiinteistöjen myyntituottoja vaan ne tulisivat toteutuessaan olemaan
budjetoimatonta tuloa.
Tainionkosken ja Imatrankosken kirkoista on valmistunut kuntotutkimus,
jonka mukaan korjausta vaativia toimenpiteitä on lähivuosina molemmissa
runsaasti. Päivärannasta kannattaisi teettää kuntotutkimus. Ainoastaan
omaisuuden myyntituloilla tai seurakunnalle myönnetyillä avustuksilla on
mahdollista varautua perusteellisempiin tuleviin korjaus- tai
investointitarpeisiin. On todennäköistä, että esimerkiksi
seurakuntakeskuksen, sekä tontin jolla se sijaitsee, realisoinnista ei tulla
saamaan tasearvoa ylittävää kauppahintaa jolloin seurauksena ovat
alaskirjaukset kirjanpidossa.
Toiminnan tuotot ja kulut
Toimintatuottojen arvioidaan nousevan hieman tänä vuonna suoritettujen
maksujen hintatarkistusten ansiosta.
Työalakohtaiset määrärahat pidetään vuonna 2018 ennallaan tai sitten niitä
hiukan pienennetään. Väistö- ja sijaistilojen vuokrat tulevat kasvattamaan
vuokrakuluja, mutta pitkällä tähtäimellä ostot vähenevät kun korjattavien
kiinteistöjen määrä vähenee - johtaen sitä kautta myös kustannussäästöihin.
Kirkollisvero
Kirkollisveroa kertyi vuonna 2016 yhteensä 4.947.622 euroa ja valtionosuutta
548.268 euroa. Lisäksi budjetoimatonta yhteisöveroa tilitettiin seurakunnalle
vielä 74.588 euroa. Yhteisöveroa ei enää 2018 tilitettäne.
Kirkollisveron kehitykseen ei ole odotettavissa itsestään parannusta ainakaan
vielä vuonna 2018. Ainoastaan verotulokertymän pienenemistrendin
odotetaan loivenevan ja ehkä muutaman vuoden viiveellä jopa kääntyvän
nousuun mikäli Suomen talouden elpyminen todellisuudessa alkaa.
Epävarmojen tulevaisuuden verotulonousujen varaan ei kuitenkaan voi laskea
eikä jäädä odottamaan niitä, joten tuloveroprosentin tarkistamiselle saattaa
kohdistua paineita jo ensi vuonna.
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Esityslistan liitteenä on arvioluonnos vuoden 2018 talousarvioraameista.
Esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyy seuraavat vuotta 2018 koskevat periaatteet:
-

henkilöstömenojen kokonaiskustannukset asettuvat tasolle 3,5 miljoonaa
euroa

-

tuloveroprosenttia saatetaan joutua tarkistamaan.

-

toimintatuotot pyritään pitämään nousussa.

-

mahdollinen seurakuntakeskuksen kiinteistökauppa tulee toteutuessaan
aiheuttamaan kirjanpidollisia alaskirjauksia.

-

merkittävimmät kirkkoja (Tainionkoski, Imatrankoski) koskevat korjaukset
siirtyvät edelleen sekä odottavat ulkopuolisen rahoituksen saantia
(Kolmen Ristin kirkko). Päivärannasta teetätetään kuntoarvio, koska
sellaista ei ole siitä vielä koskaan teetätetty.

Kirkkoneuvoston hyväksyi esityksen yksimielisesti.

94
Seurakuntakeskus -kiinteistöstä luopumisen valmistelu
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Pasi Tiimo 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. Myyntiin tähtäävä luopumisprosessi on pitkä ja siksi se on syytä
pyrkiä laittamaan alulle mahdollisimman pian.
Esitys:

Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtajan aloittamaan Seurakuntakeskus –
kiinteistöstä luopumisen valmistelun ja suorittamaan siihen liittyviä
toimenpiteitä.

Päätös:

Kirkkoneuvoston hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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95
Verotulokertymä 1-5/2017
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. 5 kk

2.114.583 €

0€

227.210 €

Kert. 1-5/2017

2.256.583 €

12.164 €

226.153 €

Tot.-% (keskim. -%)

44,5 % (41,6 %)

Ylitys / - Alitus

141.500 €

Kert. 1-5/2016

2.395.905 €

Muutos € ed.
vuod. vast. ajank.

-

41,4 % (41,6 %)

139.322
€

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

96
Kirkkoherran päätösluettelo
Valmistelija ja esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 19.4. –
24.5.2017 nro 61 - 80.
Esitys:

Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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97
Talousjohtajan päätösluettelo
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460

Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 20.4.
– 25.5.2017 nro 26– 38.
Esitys:

Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

98
Saapuneet kirjeet ja asiakirjat
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
(http://sakasti.evl.fi>etusivu>yleiskirjeet)
Yleiskirje 7/2017
Kirkkohallituksen päätös tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta
vaadittavista tutkinnoista
Yleiskirje 8/2017
Esitykset pro ecclesia -mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2017
Yleiskirje 9/2017
Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät uudet maksut 1.5.2017
Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet:
(http://sakasti.evl.fi/>etusivu> palvelussuhde>KiT yleiskirjeet)
Yleiskirje A6/2017
Lisäohjeita: työnantajalle koskien työsopimuslain valmennus- tai
koulutusvelvollisuutta sekä työterveyshuoltolain työterveyshuoltoa
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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99
Muut esille tulevat asiat
Muutoksia syksyn kokousaikatauluun:
 Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka Ollonen kutsuu kirkkovaltuuston
koolle syksyllä 2017 seuraavasti: 13.9., 18.10. ja 29.11.
 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Marttinen kutsuu
kirkkoneuvoston koolle syksyllä 2017 seuraavasti: 16.8., 4.10., 8.11. ja
13.12.
 Kokousaikatauluun voi tulla vielä lisäyksiä yhdistymisneuvottelujen
edistyessä.
 Talousjohtaja Pasi Tiimo esitteli kirkkoneuvostolle kaupungin lausunnon
Imatran krematorien savukaasujen puhdistustarpeesta.

100
Seuraava kokous

Seuraava kirkkoneuvoston kokous 16.8.2017 klo 17.00.

101
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 19.17

Arto Marttinen
puheenjohtaja

Liisa Teräslahti
puheenjohtaja § 89

Pasi Tiimo
pöytäkirjanpitäjä
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Pöytäkirja tarkastettu 9.6.2017 ja hyväksytään

Allan Mylläri

Tuula Rahkonen

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 9.6.2017ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti nähtävänä 10.6. –
23.6.2017 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.

Sirpa Kauppinen
hallintosihteeri

