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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika  keskiviikkona 19.9.2018 klo 17.00 – 18.00 

Paikka  Olavinkulma, Lyhty 

 
Läsnä  Marttinen Arto kirkkoherra, puheenjohtaja 
  Hirvonen Esa  jäsen 
  Koistinen Minna jäsen 

Koistinen Sirpa  jäsen 
Kärkäs Pekka  jäsen 
Mylläri Allan  jäsen 
Rahkonen Tuula jäsen 
Teräslahti Liisa varapuheenjohtaja 
Tiihonen Marko jäsen 
Tikka Arto  jäsen 
Vepsä Kari  jäsen 
 

Muut osallistujat Ollonen Ilkka  kirkkovaltuuston pj. 
Mynttinen Rauni kirkkovaltuuston varapj. 
Tiimo Pasi  talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

 

139 
Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen pitämällä 
alkuhartauden, jonka yhteydessä laulettiin virsi 297:1, 6. 

 

140 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esityslista on sähköpostilla 12.9.2018 

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: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden 
päätösvaltaiseksi. 
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141 
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 20.9.2018 klo 
12.00. 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa Hirvonen ja Minna Koistinen. 

 
142 
Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

143 
Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena. 

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin lisäyksellä pykälän 154 Aloite Oritsaaren luonto- ja 
virkistysarvojen suojelemiseksi. 
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144 
Vaalilautakunnan varajäsen Suvi Rautsiala 

Vaalilautakunnan jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa, hänet 
vapautetaan luottamustoimesta. Vapauttamisesta päättää se toimielin, joka 
on valinnut luottamushenkilön seurakunnassa kirkkovaltuusto. (Kirkkolaki 23 
luku 4 §, 6 ). 

Vaalilautakunnan varajäsen Suvi Rautsiala on ilmoittanut esteellisyytensä 
sähköpostilla 24.8.2018. Uuden säännöksen mukaan ehdokas tai hänen 
puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla 
vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan 
aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai 
rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. (Kirkkolaki 23 luku 19 § uusi 4 
mom).  

Esitys: Koska Suvi Rautsialan puoliso on asettunut ehdokkaaksi Seurakuntavaaleissa, 
kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vapauttaa Suvi Rautsialan 
vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden 
henkilön. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

145 
Suomen Sotaveteraaniliiton joulutervehdykseen osallistuminen   

Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Sotaveteraaniliitolta saapunut seuraavan sisältöinen anomus: 

Sotaveteraanit tarvitsevat edelleen tukeamme, niin henkistä kuin 
aineellistakin. Kokoamme perinteisesti Sotaveteraani-lehden vuoden 
viimeiseen numeroon (Joulunumero, joka ilmestyy 19.12.2018) seurakuntien 
joulutervehdykset.  

Toivomme Teiltä myönteistä suhtautumista veteraaneja ja 
tervehdyssivujamme kohtaan. Ilmoitustulot käytetään kunniakansalaistemme 
Sotaveteraanien hyväksi. 

Seurakuntien ilmoituksen hinta on 150 €. Hintoihin ei lisätä arvonlisäveroa. 
Sotaveteraani - Krigsveteranen -lehteä julkaisee Suomen Sotaveteraaniliitto 
ry, joka on myös laskuttaja ja maksun saaja. 
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Sotaveteraaniliitto hankkii varoja toimintaansa: 

Koska sotaveteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä huoltotyötä 
tarvitaan 2020 – luvulle asti, tulee Sotaveteraaniliiton hankkia toimintaansa 
varoja vielä pitkään.  

Lisätietoja: www.sotaveteraaniliitto.fi 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että Imatran seurakunta osallistuu sotaveteraanien 
joulutervehdykseen laittamalla 150 euron (ei ALV) mainoksen. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

146 
Perhevapaa-anomus keittäjä Katja Soikkanen 

Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460  

 

147 
Sijaisen palkkaaminen perhevapaan ajaksi 

Valmistelija: kurssikeskuksen johtaja Kirsi Kaljunen  
Esittelijä:  talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

 

148 
Kolehtisuunnitelma 7.10.-31.12.2018 

Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Esityslistan liitteenä on kolehtisuunnitelma ajalle 7.10.-31.12.2018. 

Esitys:  Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle 7.10.-31.12.2018. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin kirkkoherran tekemin muutoksin. 
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149 
Imatran seurakunnan strategia päivitys 

Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Kirkkoneuvoston kokouksessa 13.12.2017 kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Ilkka Ollonen totesi, että liitosta Ruokolahden ja Rautjärven seurakuntien 
kanssa ei tule, mutta kirkkoneuvoston on puheenjohtajansa johdolla syytä 
päivittää seurakunnan strategia tämän valtuustokauden aikana. 
Strategiatyöskentely alkoi 22.1.2018 kirkkoherran kokoon kutsumalla 
ryhmällä, johon kuuluivat valtuuston puheenjohtaja Ilkka Ollonen, valtuuston 
varapuheenjohtaja Rauni Mynttinen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja 
Liisa Teräslahti ja talousjohtaja Pasi Tiimo. Sen jälkeen työryhmä on 
kokoontunut 5.2., 5.3. (mukana työalajohtajat ja kutsuttuna asiantuntijana 
Vesa Huuskonen) ja 23.4. (mukana Vesa Huuskonen).  

Kirkkoneuvoston kokouksessa 25.4.2018 varapuheenjohtaja Liisa Teräslahti 
teki esityksen, että kirkkoneuvosto nimeää strategiatyöryhmän, koska näin 
osallistujat olisivat oikeutettuja kokouspalkkioon. Puheenjohtaja teki 
kokouksessa esityksen, jonka pohjalta strategiatyöryhmän jäseniksi tulivat 
kirkkoherra Arto Marttinen puheenjohtajana ja muina jäseninä Pekka Kärkäs, 
Rauni Mynttinen, Suvi Rautsiala, Liisa Teräslahti sekä talousjohtaja Pasi Tiimo. 
Tällä kokoonpanolla strategiatyöryhmä kokoontui 21.5., 19.6. ja 21.8.2018. 

Strategiatyöryhmä rajasi toimeksiannon niin, että työskentelyssä on 
keskitytty päivitykseen. Strategian kokonaisvaltaisempi päivitys on jätettävä 
seuraavalle valtuustokaudelle. Strategiatyöryhmän esitys Imatran 
seurakunnan päivitetyksi strategiaksi on liitteenä. 

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Imatran 
seurakunnan päivitetyn strategian. 

Päätös: Keskustelun jälkeen esittelijä veti esityksensä pois. 

Kirkkoneuvosto päätti palauttaa esitetyn strategian päivityksen 
strategiatyöryhmälle uudelleen valmisteltavaksi. 
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150 
Tuloveroprosentti vuodelle 2019 

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. 

Imatran seurakunnan tuloveroprosentti on ollut 1.1.2018 alkaen 1,65 %.  
Vuoden 2017 päätteeksi jäsenmäärän alitti 20.000 rajapyykin ja putosimme 
alempaan vertailuryhmään nro 13. Imatran seurakunnan nykyisen 
vertailuryhmän (jäsenmäärä välillä 9.999 - 19.999) keskimääräinen 
tuloveroprosentti oli 1,60 %. Maanlaajuisesti tuloveroprosentti vaihteli 1,25 – 
2,00 välillä.  

Vuoden 2018 budjetoituun 5,0 Me:n kirkollisverokertymään tullaan 
kirkollisveron korotuksen ansiosta näillä näkymin pääsemään ja jopa 
ylittämään se. Valtionosuus 535.000 e toteutunee niin ikään budjetoitusti. 
Toimintakuluiksi on arvioitu  5,7 Me (ilman sisäisiä vyörytyksiä) ja myös se 
tulee alittumaan koska suurempia remontteja ei ole tänä vuonna tehty sekä 
budjetoitu vuosikate 236.000 e tullaan saavuttamaan. Näillä arvoilla olemme 
tuottojen osalta hieman verrokkeja edellä (103,5 %) ja kulujen osalta jäljessä 
(98,1 %). Selvää on alusta asti ollut, että tämänvuotinen verotulotason nousu 
on laskevien jäsenmäärien seurakunnassamme vain hetken hurma. Se toi 
kuitenkin tulo- ja menotasot hieman lähemmäs toisiaan ja antoi lisäaikaa 
menossa olevien uudistusten läpivientiin. 
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Koska tulevia vuoden 2019 kirkko- ja krematorioremontteja ei pystyttäisi 
kuitenkaan täysin rahoittamaan vaikka tuloveroprosenttia nostettaisiin 
miten, vaan niitä varten täytyy joka tapauksessa ottaa lainaa, on inhimillistä 
jättää tuloveroprosentti tässä kohtaa ennalleen. Tämän vuoksi tulevina 
vuosina entistä tärkeämmiksi välineiksi tavoitteellisen vuosikatteen (>350.000 
e) saavuttamiseksi nousee toimintojen jatkuva tehostaminen ja arvioiminen 
yhdistettynä kiinteistömassan vähentämiseen kulutason pienentämiseksi 
pysyvästi. 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2019 
tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,65 %. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

151 
Verotulokertymä 1 – 8 / 2018 

Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Seurakunnalle on tilitetty verotuloja vuonna 2018 seuraavasti:  

 Kirkollisvero Valtionosuus 

TA 2018 5.000.000 € 535.010 € 

Keskim. kert. 8 kk 3.333.333 € 356.673 € 

Kert. 1-8/2018 3.916.656 € 356.673 € 

Tot.-% (keskim. -%) 78,3 % (66,7 %) 66,7 % (66,7 %) 

Ylitys / - Alitus (€) 583.323 €  

Kert. 1-8/2017 3.542.105 €  

 Muutos ed. vuod. 
vast. ajank. €/% 

374.551 € / 9,5 %  

 

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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152 
Kirkkoherran päätösluettelo 

Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 21.8.-
10.9.2018 nro 96 – 116. 

Esitys: Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

153 
Talousjohtajan päätösluettelo 

Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 
27.8.2018 nro 54-55. 

Esitys: Tehty päätös merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

154 
Aloite Oritsaaren luonto- ja virkistysarvojen suojelemiseksi 

Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Imatran seurakunnan kirkkoneuvostolle on jätetty kirkkovaltuustoa varten 
valmisteltavaksi aloite Oritsaaren luonto ja virkistysarvojen suojelemiseksi. 
Aloitteen tekijät esittävät seurakunnalle ensimmäisenä vaihtoehtona a) 
METSO-suojeluesityksen jättämistä. Mikäli METSO-suojelu ei ole mahdollista, 
aloitteen tekijät esittävät, että b) Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiön kanssa 
neuvotellaan mahdollisuudesta myydä saari säätiölle. Mikäli tämäkään 
vaihtoehto ei osoittaudu mahdolliseksi, aloitteen tekijät esittävät viimeisenä 
vaihtoehtona c) luopumista avohakkuisiin perustuvasta metsänkäsittelystä ja 
valitsemaan jatkuvan kasvatuksen vaihtoehdon, jossa painotettaisiin saaren 
erityisiä luonto- ja virkistysarvoja. 
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Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 27.6.2018 Etelä-Karjalan 
Metsänhoitoyhdistyksen laatiman Metsäsuunnitelman sekä siihen 
perustuvan puunmyyntisuunnitelman 2018 – 2027. Päätöstä edeltäneen 
keskustelun aikana Suvi Rautsiala teki Helena Roihan kannattaman esityksen, 
että Metsäsuunnitelmaan tehtäisiin seuraava lisäys: ”Metsäsuunnitelmassa 
esitettyjen avohakkuiden osalta tehdään vielä tarkempi selvitys, voiko näissä 
tilanteissa toimia ennemmin jatkuvan kasvatuksen menetelmillä, jolloin 
käytetään poiminta-, yläharvennus- ja pienaukkohakkuita. Selvityksellä 
saadaan tietoa, onko menetelmä taloudellisesti kannattavampi etenkin jos 
kuitupuun hinta alenee suhteessa tukkipuun hintaan. Samalla voidaan 
tarkastella onko jatkuvan kasvatuksen menetelmä parempi ratkaisu niin 
maisemallisesti, riistanhoidollisesti, luonnonsuojelullisesti kuin metsien 
monikäytönkin kannalta.” Tämä vastaehdotus sai 4 ääntä, kun pohjaesitys sai 
21 ääntä. 

Luottamushenkilöt Suvi Rautsiala ja Helena Roiha jättivät 23.8.2018 
kirkkoneuvostolle aloitteen Oritsaaren hakkuiden lykkäämisestä kartoituksen 
ajaksi. Kirkkoneuvosto käsitteli aloitteen 29.8.2018. Se totesi, että 
hakkuuoikeus oli siirtynyt tarjouskilpailun voittaneelle UPM:lle, jonka kanssa 
oli tehty metsänhakkuusopimus 13.7.2018. Kirkkoneuvosto merkitsi asian 
tiedoksi sekä päätti lähettää päätöksestä tiedon aloitteen tekijöille sekä 
hakkuuoikeuden haltijalle. 

Kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin 
aluepäällikkö, ekologi Anna Vuori ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen METSO-
yhteistoimintaryhmään kuuluva luontokartoittaja Jari Kiljunen suorittivat 
31.8.2018 kartoituksen Oritsaaren luonto- ja virkistysarvoista. Uuden 
aloitteen lähettämistä aloitteen tekijät perustelevat sillä, että valtuutetuilla ja 
virkamiehillä ei aiemmin ole ollut käytössä tämän kartoituksen sisältämiä 
tietoja. 

Hakkuuoikeuden haltija UPM on tehnyt 4.9.2018 maastokäynnin, jossa on 
listattu luontohavaintoja ja puunkorjuuseen vaikuttavia seikkoja Oritsaaressa. 
Tämän maastokäynnin suorittivat UPM Metsän ympäristöasiantuntija Juha-
Matti Valonen, Hannu T. Pöyhönen ja Jouni Kohonen. 
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Kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi jätetty aloite eri vaihtoehtoineen on tehty 
Oritsaaren luonto- ja virkistysarvojen suojelemiseksi. Aloitteen ytimenä on 
lause: ”Hakkuiden seurauksena Oritsaaren luonto-, virkistys- ja maisema-
arvot menetetään.” Hakkuuoikeuden haltijan raporttiin maastokäynnistä on 
kirjattu toimenpiteitä, joilla hakkuista huolimatta suojellaan Oritsaaren 
luonto- ja virkistysarvoja. Aloitteen otsikossa ilmaistu tavoite toteutuu jo 
aiemmin tehtyjen päätösten pohjalta, sillä hakkuuoikeuden haltijalla on 
maastokäyntiraportin perusteella ammattitaitoa ja halua huolehtia 
Oritsaaren luonto- ja virkistysarvojen suojelemisesta. 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että aloite ei anna aihetta 
jatkotoimenpiteille, sillä hakkuuoikeuden haltijan taholta tehtyyn 
maastokäyntiraporttiin on kirjattu toimenpiteitä, joilla Oritsaaren luonto- ja 
virkistysarvot tulevat suojelluiksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

155 
Muut esille tulevat asiat  

Muissa asioissa todettin, että taloussääntö sekä kirkkoneuvoston ohjesääntö 
tulee päivittää. 

156 
Seuraava kokous Seuraava kirkkoneuvoston kokous Päivärannassa 10.10.2018 klo 16. 

 

157 
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen 
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 18.00. 

 

 

 

Arto Marttinen  Pasi Tiimo 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
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Pöytäkirja tarkastettu 20.9.2018 ja hyväksytään 

 

 

Esa Hirvonen   Minna Koistinen 

 

 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 21.9.2018 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti nähtävänä 22.9. – 
5.10.2018 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. 

 

 

Sirpa Kauppinen 
hallintosihteeri 

 

 

 


