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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

keskiviikkona 13.12.2017 klo 17.00 – 18.49

Paikka

Imatran Tietotalo, 3. kerros, kokoushuone 351

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,
poissa
jäsen,
poissa
jäsen

Muut osallistujat

Ollonen Ilkka
Mynttinen Rauni
Tiimo Pasi

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj., poissa
talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Fabritius Eija

vs., oa. tiedottaja paikalla § 173 – 180 aikana
kokonaan ja § 181 esittelyn ajan

173
Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 17.00 ja lautettiin alkuun Lucia -laulu
174
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on postitettu 5.12.2017
Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla
(KL 9: 2 §).
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Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden
päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

175
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 Esa Hirvonen.
Pöytäkirja tarkastetaan talousjohtajan huoneessa torstaina 14.12.2017 klo
11.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Koistinen ja Esa Hirvonen. Pöytäkirja
tarkistetaan talousjohtajan huoneessa torstaina 14.12.2017 klo 11.00.

176
Ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

177
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

178
Kirkkovaltuuston 13.9.2017, 25.10.2017 ja 29.11.2017 pitämien kokousten 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

IMATRAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

11/2017

4 (12)

13.12.2017
valtuuston pöytäkirjan sekä toteaa, ovatko valtuuston päätökset lainmukaisia
ja täytäntöönpanokelpoisia.
Kirkkovaltuusto koontui 13.9.2017, 25.10.2017 ja 29.11.2017. Pöytäkirjat on
nähtävänä kirkkoneuvoston kokouksessa.
Esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 13.9.2017, 25.10.2017 ja
29.11.2017 tekemät päätökset ovat lainmukaisia ja täytäntöönpanokelpoisia.

Päätös:

Kirkkoneuvosto totesi, että kirkkovaltuuston 13.9.2017, 25.10.2017 ja
29.11.2017 tekemät päätökset ovat lainmukaisia ja täytäntöönpanokelpoisia.

179
Ilmoitustilatarjoukset vuosille 2018-2019
Valmistelija: vs. tiedottaja Eija Fabritius
Esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741
Imatran seurakunnan kirkolliset ilmoitukset on julkaistu vuonna 2017
Uutisvuoksessa. Seurakunnan muut ilmoitukset, ns. kehysilmoitukset on
pääsääntöisesti julkaistu Imatralaisessa. Seurakunta pyysi
ilmoitustilatarjoukset vuosille 2018-2019 sekä Uutisvuoksesta että
Imatralaisesta. Kumpikin lehti lähetti oman tarjouksensa määräaikaan,
14.11.2017 mennessä.

Tarjousvertailu
Imatralainen

Uutisvuoksi

kirkolliset rivi-ilmoitukset

0,19 e/pmm + alv 24 %

0,24 e/pmm + alv 24 %

kehysilmoitukset

0,45 e/pmm + alv 24 %

0,52 e/pmm + alv 24 %
ilmaisjakelul.
0,21 e/pmm + alv 24 % tilauslehti

mahdollisuus julkaista
maksutta myös
Lappeenrannan uutisissa

levikki

ilmoitukset näkyvät myös
sähköisissä näköislehdissä

ilmoitukset näkyvät sähköisessä
näköislehdissä
ilmaisjakelupäivinä to ja su

Imatralla 22000+Joutsenon
pohjoisosa, Rautjärvi,
Ruokolahti, noutopisteissä
Parikkalassa. Jaetaan
paikallisiin yrityksiin sekä 50
noutopisteeseen Etelä-

to ja su jakelumäärä 25000
muina päivinä 5500
Ilmaisjakelu jaetaan lehtenä
myös ”ei mainoksia” talouksiin.
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Karjalan alueella. Yhteislevikki
Lappeenrannan Uutisten
kanssa
71000/lukijasaavutettavuus
75000
verkkolehden levikki

noin 25 000

noin 45000 (viikkotavoitettavuus)

ilmestymistiheys

2 kertaa viikossa (ke ja la)

7 päivänä viikossa, kahtena
päivänä ilmaisjakeluna (to ja su)

Kummassakin lehdessä mainosten ja ilmoitusten hintaan sisältyy ilmoituksen
teko. Samoin mustavalkoisen ja värillisen ilmoituksen hinnoissa ei ole eroa.
Toimitusajat ovat samat.
Yhteenvetona voisi sanoa, että lehtien ehdot ovat hyvin samanlaiset.
Imatralainen on ilmaisjakeluna ilmestyvä kaupunkilehti ja Uutisvuoksi
maksullinen sanomalehti, joka jaetaan ilmaisjakeluna talouksiin kahtena
päivänä viikossa. Imatralaisen jakelu tehdään mainosjakelun yhteydessä,
Uutisvuoksi jaetaan aamujakelussa myös ilmaisnumeron osalta.
Uutisvuoksi siis ilmestyy useammin, mutta jos katsotaan
ilmaisjakelukattavuutta, Imatralainen jaetaan myös ympäristökuntiin,
mahdollisuus laajentaa näkyvyyttä koko Etelä-Karjalaan. Verkkolevikkiä tai
kokonaislevikkiä (lukijoita) on vaikea selvittää. Ilmaisjakelupäivän peitto
Imatralla itsessään on hyvin saman suuruinen.
Uutisvuoksen jakelupäivä torstai ei ole seurakunnan kannalta paras
mahdollinen, koska useita viikottaisia kokoontumisia sattuu torstaipäiville.
Tästä johtuen torstaipäiville sattuneet tapahtumat ja kokoontumiset on
jouduttu ilmoittamaan kahteen kertaan. Imatralaisen jakelupäivä keskiviikko
poistaisi tämän kahteen kertaan ilmoittelutarpeen. Imatralainen jaetaan
keskiviikkoisin klo 21 mennessä, Uutisvuoksi to aamuna.
Hinnan suhteen Imatralaisen tarjous on edullisempi kummankin tuotteen
kohdalla, kun otetaan huomioon, että seurakunnan ilmoitusten tulee olla
ilmaisjakelulehdissä, jotta saavutetaan mahdollisimman monta lukijaa.
Kustannus vuositasolla vaihtelee kirkollisten palstamillimetrien mukaan.
Aiempien vuosien mukaan tehtyjen mallivedosten mukaan, oletuksella että
kirkolliset ilmestyvät neljä kertaa kuukaudessa vuosikustannus Imatralaisessa
on noin 8.200 euroa + alv 24 % ja Uutisvuoksessa 10.541 euroa + alv 24 %.
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Imatralaisen seurakunnan kirkollisten ilmoitusten
ilmoituslehdeksi 1.1.2018-30.12.2019. Kirkolliset ilmoitukset julkaistaan
keskiviikkoisin jaettavassa kaupunkilehdessä. Työmuodot voivat
määrärahojensa puitteissa julkaista muita seurakunnan kehysilmoituksia
ensisijaisesti Imatralaisessa laajemman näkyvyytensä ja edullisuutensa
vuoksi.
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Päätös:

Keskustelun yhteydessä Kari Vepsä teki kannatetun ehdotuksen, että Imatran
seurakunnan kirkollisten ilmoitusten ilmoituslehtenä jatkaisi Uutisvuoksi
1.1.2018 –31.12.2019. Kirkolliset ilmoitukset julkaistaan torstaisin jaettavassa
ilmaisjakelulehdessä.
Puheenjohtaja Arto Marttinen totesi, että on tehty esittelijän esityksestä
poikkeava ehdotus ilmoituslehdeksi, joten järjestetään kädennostoäänestys.
Äänestyksessä esittelijän esitys on pohjaehdotus.
Äänestyksessä pohjaehdotus sai 1 äänen ja Kari Vepsän ehdotus 8 ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi on tullut eniten ääniä saanut ehdotus.
Lisäksi keskustelun yhteydessä Liisa Teräslahti teki kannatetun esityksen, että
päätösesityksen kehysilmoituksia koskeva sanamuoto kuuluu seuraavasti:
Työmuodot voivat määrärahojensa puitteissa julkaista muita seurakunnan
kehysilmoituksia myös Imatralaisessa sen edullisuuden vuoksi.
Puheenjohtaja Arto Marttinen totesi, että on tehty esittelijän esityksestä
poikkeava ehdotus, joten järjestetään kädennostoäänestys. Äänestyksessä
esittelijän esitys on pohjaehdotus.
Äänestyksessä pohjaehdotus sai 1 äänen ja Liisa Teräslahden ehdotus 8
ääntä. Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi on tullut eniten ääniä saanut
ehdotus.
Kirkkoneuvosto päätti, että Imatran seurakunnan kirkollisten ilmoitusten
ilmoituslehtenä jatkaa Uutisvuoksi 1.1.2018 – 31.12.2019. Kirkolliset
ilmoitukset julkaistaan torstaisin jaettavassa ilmaisjakelulehdessä.
Työmuodot voivat määrärahojensa puitteissa julkaista muita seurakunnan
kehysilmoituksia myös Imatralaisessa sen edullisuuden vuoksi.

180
Kolehtisuunnitelma 1.1. – 27.5.2018
Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741
Esityslistan liitteenä on kolehtisuunnitelma ajalle 1.1.-27.5.2018
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle 1.1. – 27.5.2018.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Keskustelun aikana ei tehty pohjaesityksestä poikkevaa ehdotusta, mutta
keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Minna Koistisen toivoneen, että
jatkossa kolehtisuunnitelmassa eritellään viralliset kolehtikohteet muista
kohteista.
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181
Viestintäsuunnitelma 2018 – 2019
Valmistelijat: vs. tiedottaja Eija Fabritius p. 040 522 0697 ja kirkkoherra Arto Marttinen
Esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741
Kirkon strategiassa todetaan, että viestintä on kaikkien yhteisöjen ja
organisaatioiden keskeinen työväline. Viestintä kuuluu kaikille. Se edellyttää
kokonaissuunnittelua ja kehittämistä kaikilla tasoilla. Viestinnän
suunnittelussa on otettava huomioon ihmisten ja yhteisöjen erilaiset
odotukset ja tarpeet.
Imatran seurakunnan voimassaoleva viestintästrategia hyväksyttiin
kirkkoneuvostossa 4.6.2014 samassa yhteydessä kuin seurakunnan strategia
vuosille 2015-2025. Tämä hyväksytty viestintästrategia korvasi 12.12.2012
kirkkoneuvoston tiedoksi merkitsemän viestintäsuunnitelman Viestintä
Imatran seurakunnassa. Tiivistetyssä muodossa esitetty viestintästrategia ei
voi korvata yksityiskohtaista viestintäsuunnitelmaa, joten seurakunta
tarvitsee ajan tasalla olevan viestintäsuunnitelman.
Imatran seurakunnan vs. tiedottaja Eija Fabritius on laatinut Imatran
seurakunnalle viestintäsuunnitelman vuosille 2018-2019, joka on liitteenä.
Siinä on huomioitu Armoa yhdessä: Imatran seurakunnan viestinnän
kehittämishankkeen loppuraportti sekä Imatran seurakunnan voimassa oleva
viestintästrategia.
Viestintäsuunnitelma on annettu 4.12.2017 ylimpien viranhaltijoiden ja
työalajohtajien arvioitavaksi. Saatu palaute on huomioitu suunnitelmassa.

Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy vs. tiedottaja Eija Fabritiuksen laatiman
viestintäsuunnitelman vuosille 2018-2019.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin viestintäsuunnitelmaan tehdyin muutoksin.

182
Epävarmojen ja arvottomien saatavien poistaminen kirjanpidosta
Valmistelija: pääkirjanpitäjä Sari Villanen
Esittelijä:
talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Taloussäännön 10 §:n mukaan saatavien perintä on järjestettävä siten, että
kaikki saatavat tulevat ajallaan ja asianmukaisesti perityiksi.
Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, on velallista
kehotettava maksamaan velkansa määräajassa. Jos saatava
viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu määräajassa, on
asiassa ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin.
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Kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä luopua perinnästä ja antaa tästä
valtuutuksen talousjohtajalle.
Perintää on hoidettu säännönmukaisesti, mutta eräiden saatavien kohdalla
perintä on ollut tuloksetonta.
Hyvän kirjanpitotavan mukaan epävarmat ja arvottomat saatavat on
poistettava kirjanpidosta ja kirjattava kuluiksi. Saatavien perintää voidaan
tämän jälkeenkin kuitenkin jatkaa.
Poistettavaksi esitettäviä saatavia on yhteensä 4.420,48 euroa. Suurin osa
muodostuu varattomien kuolinpesien hautatoimen laskuista. Perintäpalvelut
otettiin käyttöön alkuvuodesta ja perinnän tehokkuus näyttää tällä hetkellä
palveluntarjoajan raportin mukaan lukua 37 %. Huomionarvoisinta kuitenkin
on se, että perintäpalveluun saakka edenneiden laskujen määrä on
pienentynyt.
Saatavaluettelo on nähtävänä kokouksessa.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että saatavaluettelon mukaiset saatavat yhteensä
4.420,48 euroa poistetaan kirjanpidosta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

183
Vuoden 2018 valtion rahoituksesta jaettavan rakennusavustuksen hakeminen Kirkkohallitukselta
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Kirkollisten rakennusten ja muiden seurakunnan toimitilojen
rakennusavustusten jakoperusteet muuttuivat vuoden 2016 alusta.
Jakoperusteiden muutos johtuu rahoitustavan muutoksesta. Seurakuntien
saama osuus yhteisöveron tuotosta muuttui vuoden 2016 alusta valtion
korvaukseksi. Rakennusavustukset jakautuvat kahteen ryhmään: valtion
rahoituksesta jaettava avustus ja kirkon keskusrahaston tuki.
Evankelis-luterilaiselle kirkolle on maksettu korvausta vuoden 2016 alusta
yhteiskunnallisten tehtävien hoitamisesta, joita ovat hautaustoimi,
väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten
ylläpitoon liittyviä laissa säädettyjä tehtäviä. Kulttuurihistoriallisesti
arvokkailla rakennuksilla tarkoitetaan lailla tai Kirkkohallituksen päätöksellä
suojeltuja rakennuksia.
Valtion rahoitus koskee kirkkolain tai maankäyttö- ja rakennuslain perusteella
suojeltuja kirkollisia rakennuksia kokonaisuudessaan (KL 14 luku 2 §).
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Rakennusten eri osia ei erikseen rajata suojeluun kuuluviksi tai
kuulumattomiksi. Avustusta voidaan myöntää suojellun kirkollisen
rakennuksen korjaukseen, muutokseen ja konservointiin, näiden vaatimiin
selvityksiin, suunnitteluun ja valvontaan sekä kirkkopihan, hautausmaan ja
sankarihautausmaan käytävien, aitojen ja porttien korjaus-, muutos – ja
konservointitöihin. Kirkollinen arvoesineistö, esimerkiksi kirkkotaide ja
kirkkosalin sisustus, kuuluu myös tämän avustuksen piiriin.
Kaikki seurakunnat, joilla on hallussaan suojeltuja kirkollisia rakennuksia,
voivat hakea valtion rahoituksesta jaettavaa avustusta.
Rakennusten korjaaminen ja muuttaminen sekä hankintalain noudattaminen
edellyttävät, että seurakunnassa on riittävä asiantuntemus hankkeen
toteuttamiseksi. Avustushakemukseen on aina liitettävä tarpeelliset
asiantuntijan laatimat selvitykset ja suunnitelmat.
Avustushakemuksen käsittelee kirkkoneuvosto. Hakemukset lähetetään
kirkkohallitukselle osoitettuna kerran vuodessa vuoden loppuun mennessä.
Kolmen Ristin kirkko on paitsi suojeltu myös kulttuurihistoriallisesti arvokas
kirkollinen rakennus. Kirkon korjauksen suunnittelu on aloitettu vuonna 2012.
Suunnitteluun on valittu joukko maamme eturivin 1900-luvun puolivälin
rakennuskannan restaurointeihin erikoistuneita suunnittelijoita, minkä lisäksi
kaikki toimenpiteet perustuvat paikalla suoritettaviin koekorjauksiin ja
perusteelliseen tarvehankintaan. Suunnittelun ja selvitysten edetessä ovat
suunnitteluun osallistuneet niin Museovirasto kuin Alvar Aalto-säätiökin.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Imatran seurakunta hakee Kirkkohallitukselta
valtion rahoituksesta rakennusavustusta vuodelle 2018 Kolmen Ristin kirkon
remontin kakkosvaiheeseen sen kustannusarvion mukaisesti 445.800 euroa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

184
Raha- ja arvopaperien tarkastajien kertomus
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Kirkkoneuvoston valitsemat raha- ja arvopaperin tarkastajat Allan Mylläri ja
Arto Tikka ovat suorittaneet 29.11.2017 raha- ja arvopapereiden tarkastuksen
ja antaneet tarkastuskertomuksen, joka on nähtävänä kokouksessa.
Esitys:

Kirkkoneuvosto tutustuu kertomukseen ja päättää antaa sen tilintarkastajalle
tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Verotulokertymä 1-11/2017
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. 11 kk

4.652.083 €

0€

499.863 €

Kert. 1-11/2017

4.297.465 €

-2.956 €

497.539 €

Tot.-% (keskim. -%)
Ylitys / - Alitus

84,7 % (91,7 %)
-

354.618 €

Kert. 1-11/2016
Muutos € ed.
vuod. vast. ajank.

91,2 % (91,7 %)

4.527.900 €
-

230.435 €

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

186
Kirkkoherran päätösluettelo
Valmistelija ja esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 8.11.4.12.2017 nro 154-173.
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 9. –
24.11.2017 nro 60 – 63.
Esitys:

Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

188
Saapuneet kirjeet ja asiakirjat
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
(http://sakasti.evl.fi>etusivu>yleiskirjeet)
Yleiskirje 19/2017
Sisällissodan muistovuosi
Yleiskirje 20/2017
Piispainkokouksen päätös muun kirkon jäsenen osallistumisesta ehtoolliseen

Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet:
(http://sakasti.evl.fi/>etusivu> palvelussuhde>KiT yleiskirjeet)

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

189
Muut esille tulevat asiat
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka Ollonen totesi
seurakuntaliitosneuvottelujen päättyneen. Liitosta ei synny, mutta
selvitystyön tuloksista kävi hänen mukaansa ilmi, että kirkkoneuvoston on
puheenjohtajansa johdolla syytä päivittää Imatran seurakunnan strategia
tämän vaalikauden aikana.

IMATRAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

11/2017

12 (12)

13.12.2017

190
Seuraava kokous
Seuraava kirkkoneuvoston kokous 31.1.2018 klo 17.00.

191
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 18.49

Arto Marttinen
puheenjohtaja

Pasi Tiimo
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu 14.12.2018 ja hyväksytään

Minna Koistinen

Esa Hirvonen

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 14.12.2017 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti nähtävänä 15.12 –
30.12.2017 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.

Pasi Tiimo
talousjohtaja

