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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika  keskiviikkona 12.12.2018 klo 17.00 – 18.25 

Paikka  Olavinkulma, Lyhty 

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

Kärkäs Pekka  jäsen 
Mylläri Allan  jäsen 
Rahkonen Tuula jäsen 
Teräslahti Liisa varapuheenjohtaja 
Tiihonen Marko jäsen 
Vepsä Kari  jäsen 
Meskanen Soini A. Tikan varajäsen 
 

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

Julin Vesa  pastoraaliin liittyvä hallinnon harjoitus 

Poissa  Tikka Arto  jäsen 
Koistinen Minna jäsen 
Pohjola Ritva  M. Koistisen varajäsen 
Ollonen Ilkka  kirkkovaltuuston pj. 

 

 

194 
Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen pitämällä 
alkuhartauden, jonka yhteydessä laulettiin virsi 2: 1,4,5 
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195 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esityslista on sähköpostilla 5.12.2018 

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. 

 
196 
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 13.12.2018 klo 
12.00. 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Teräslahti ja Soini Meskanen. 

 
197 
Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

198 
Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Pastori Vesa Julin on kokouksessa paikalla hallinnon 
pastoraaliin liittyvänä harjoituksena. 
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199 
Kirkkovaltuuston 27.6.2018, 10.10.2018 ja 28.11.2018 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 
valtuuston pöytäkirjan sekä toteaa, ovatko valtuuston päätökset lainmukaisia 
ja täytäntöönpanokelpoisia. 

Kirkkovaltuusto kokouksen 27.6.2018, 10.10.2018 ja 28.11.2018 pöytäkirjat 
on nähtävänä kirkkoneuvoston kokouksessa. 

Esitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 27.6.2018, 10.10.2018 ja 
28.11.2018 tekemät päätökset ovat lainmukaisia ja täytäntöönpanokelpoisia. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

200 
Vaalilautakunnan asettaminen suhteellisia vaaleja varten vuosiksi 2019 - 2022 

Valmistelija:  hallintosihteeri Sirpa Kauppinen 
Esittelijä:  kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

KL 7:4 3 mom. ja valtuuston työjärjestyksen 18 §:n mukaan kirkkovaltuusto 
asettaa ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan toimikaudekseen 
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla 
valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. 

Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kahden 
jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi 
tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten. 

Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen 
sihteeri.  
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Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se asettaa keskuudestaan 
toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, 
johon valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

201 
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2019 - 2020  

Valmistelija: hallintosihteeri Sirpa Kauppinen 
Esittelijä:  kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Kirkkojärjestyksen 8:2 §:n ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan 
kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan toimikautensa ensimmäisen ja 
kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan sekä 
varapuheenjohtajan. 

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan vuosiksi 2019 - 2020. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 
202 
Tilintarkastajien valinta vuosiksi 2019 - 2022 

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

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 § mukaan kirkkovaltuusto valitsee 
toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten 
joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön. 

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin 
tilintarkastuslautakunnan hyväksymä KHT-tilintarkastaja, kauppakamarin 
tilintarkastusvaliokunnan hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja 
–talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT-tilintarkastaja. 
Tilintarkastusyhteisön  tulee olla KHT-, HTM- tai JHTT-yhteisö. 
Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-, 
HTM- tai JHTT-tilintarkastaja. 
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Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattomaan tilintarkastuksen 
toimittamiseen. Jos edellytykset siihen puuttuvat, tilintarkastajan on 
kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä. 

Imatran seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastus vaatii vähintään kahden 
tilintarkastajan työpanoksen. 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto 
valitsee valtuustokaudeksi 2019 - 2022 edellä mainitut edellytykset täyttävän 
tilintarkastusyhteisön tarkastamaan seurakunnan hallintoa ja taloutta. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

203 
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2019 – 2020 

Valmistelija: hallintosihteeri Sirpa Kauppinen 
Esittelijä:  kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

KL 10:2 mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina 
jäseninä varapuheenjohtaja sekä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, 
vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista 
henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. 

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston jäsenten vaali 
toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston 
varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. 

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston 
varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2019 – 2020.  

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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204 
Kirkkoneuvoston jäsenten vaali vuosiksi 2019 – 2020  

Valmistelija: hallintosihteeri Sirpa Kauppinen 
Esittelijä:  kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä.  

KL 10:2 mukaan kirkkoneuvoston jäseneksi voidaan valita vain 
seurakuntavaaleissa vaalikelpoinen henkilö.  

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston 
jäsenten vaalin vuosiksi 2019 – 2020. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

 

205 
Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosiksi 2019 – 2020 

Valmistelija: hallintosihteeri Sirpa Kauppinen 
Esittelijä:  kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741  

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 §:n mukaan sen jälkeen kun kirkkoneuvoston 
varapuheenjohtaja ja jäsenet on valittu, valitaan eri vaalilla 
varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet.  

KL 10:2 mukaan kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi 
voidaan valita vain seurakuntavaaleissa vaalikelpoinen henkilö. 

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston 
varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 
2019 – 2020. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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206 
Sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsenen ja varajäsenen vaali vuosiksi 2019 - 2022 

Valmistelija: hallintosihteeri Sirpa Kauppinen  
Esittelijä:   kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt 
Etelä-Karjalan keskussairaalan sielunhoidon organisaation. 

Imatran seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt siihen liittyvän 
yhteistoimintasopimuksen ja johtosäännöt 27.5.2009 § 21.  

Sopimuksen 2 §:n mukaan Imatran seurakunta valitsee johtokuntaan yhden 
jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.  

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa Lappeenrannan 
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston alaisen sielunhoidon 
johtokunnan jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä vaalin vuosiksi 
2019 - 2022. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

 

207 
Kirkkovaltuuston kokouskutsujen julkaiseminen 

Valmistelija: hallintosihteeri Sirpa Kauppinen 
Esittelijä:  kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741  

Kirkkojärjestyksen 8:5 §:n mukaan kutsu kirkkovaltuuston kokoukseen 
asialuetteloineen on pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan 
ennen kokousta.  

Hallinnollisia kuulutuksia ei lueta kirkossa eikä kirkkovaltuuston kokouskutsu 
kuulu julkaistavaksi määrättyihin kuulutuksiin. 

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston kokouskutsu 
ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla ja seurakunnan kotisivuilla. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 
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208 
Alustava kokousaikataulu vuodeksi 2019 

Valmistelija: hallintosihteeri Sirpa Kauppinen 
Esittelijä:  kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741  

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja kutsuu kirkkovaltuuston koolle toimikauden 
ensimmäiseen kokoukseen keskiviikkona 16.1.2019 klo 18.30. KJ 8: 5§. 

Ensimmäinen valtuustoseminaari on Päivärannassa lauantaina 19.1.2019. 
Tainionkosken kirkossa sunnuntaina 20.1.2019 klo 10 messussa on 
valtuutettujen tehtävään siunaus. 

Kirkkovaltuuston kokousajoiksi on suunniteltu 29.5., 30.10. ja 27.11. 

Kirkkoneuvosto kokoontuu seuraavasti: 6.2., 20.2., 27.3.,8.5., 12.6., 21.8., 
18.9., 16.10., 6.11. ja 11.12. 

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2019 kokousaikataulun kirkkovaltuustolle 
tiedoksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

209 
Raha- ja arvopaperitarkastajien kertomus 2018 

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

Kirkkoneuvoston valitsemat raha- ja arvopaperin tarkastajat Allan Mylläri ja 
Arto Tikka ovat suorittaneet 30.11.2018 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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210 
Vuoden 2019 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 §). 
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. 

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. 

Kaikki seurakunnat, joilla on hallussaan suojeltuja kirkollisia rakennuksia, 
voivat hakea valtion rahoituksesta jaettavaa avustusta. Avustushakemuksen 
käsittelee kirkkoneuvosto. Hakemukset lähetetään Kirkkohallitukselle 
osoitettuna kerran vuodessa vuoden loppuun mennessä. 
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Kolmen Ristin kirkko on paitsi suojeltu niin 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. Korjausprojekti on ollut rahapulan vuoksi pysähdyksissä 
ensimmäisen vaiheen päättymisestä eli loppukesästä 2017 lähtien. 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että Imatran seurakunta hakee Kirkkohallitukselta 
vuoden 2019 valtion rahoituksesta jaettavaa Rakennusavustusta Kolmen 
Ristin kirkon remontin II-vaiheeseen. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

211 
Epävarmojen ja arvottomien saatavien poisto 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. 

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 kirjattu vuonna 2018 yhteensä 4.761,12 
euroa. Suurin osa muodostuu varattomien kuolinpesien hautatoimen eri 
suuruisista laskuista. Saatavaluettelo on nähtävänä kokouksessa.  
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Esitys:  Kirkkoneuvosto päättää, että saatavaluettelon mukaiset saatavat yhteensä 
4.761,12 euroa poistetaan kirjanpidosta.  

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

212 
Lausuntopyyntö IT-alueen johtosäännön muutoksista 

Valmistelija: IT-aluekeskuksen johtokunta 
Esittelijä:  talousjohtaja Pasi Tiimo, p. 040 505 7460 

IT-aluekeskuksen johtosääntöä (joka on tämän esityslistan liitteenä) ei ole 
tarkistettu vuoden 2012 jälkeen. Seurakuntarakenteissa on tapahtunut paljon 
muutoksia tämän jälkeen. Johtokunta, johon kuuluu edustajia 7:stä eri 
Mikkelin hiippakunnan seurakunnasta, kävi läpi johtosäännön, ehdotti siihen 
tehtäväksi tiedossa olevat päivitykset ja tarkisti sen ajantasaisuuden. 
Tarkistettuja ja korjattuja kohtia oli kolme ja ne ovat seuraavat eli ensiksi 
kaksi nimenmuutosta:  

 Mikkelin seurakuntayhtymä -> Mikkelin  tuomiokirkko-
 seurakunta 

 Kotka-Kymin seurakuntayhtymä -> Kotka-Kymin seurakunta  

Ja toiseksi 9 § kohta 4 muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

 ”päättää IT-aluekeskuksen yhteishankinnoista 800.000 euroon 
 asti” muotoon ”päättää IT-aluekeskuksen yhteishankinnoista 
 Kouvolan seurakuntayhtymän hankintasäännön mukaisesti” 

sekä kolmanneksi että poistetaan  9 § kohta 10 suluisssa oleva (huomioiden 
KJ 11:2) eli kohta 10 kuuluu muutoksen jälkeen: 

 ”antaa lausunto tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta ja 
 talousarviosta sekä kahden seuraavan vuoden talousarviosta 
 Kouvolan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle, 
 kuluvan vuoden lokakuuhun mennessä” 

Ennen korjatun johtosäännön lähettämistä Kouvolan srky:n yhteisen 
kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi ja kirkkovaltuuston vahvistettavaksi 
johtokunta pyytää kaikilta sopimusseurakunnilta lausuntoa johtosääntöön 
ehdotetuista muutoksista. 

  



IMATRAN SEURAKUNTA  PÖYTÄKIRJA   12/2018 13 (18) 
Kirkkoneuvosto 
   12.12.2018 

 

 
Esitys:  Imatran seurakunnan kirkkoneuvosto lausuntonaan toteaa ehdotetut 

muutokset IT-aluekeskuksen johtosääntöön ja puoltaa niitä. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

213 
Ikävalonkuja 2 as 56:n asunto-osakkeen myyntiin laitto 

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

Seurakunta omistaa asunto-osakkeen vuonna 1973 rakennetusta 
kerrostalosta, joka sijaitsee osoitteessa Ikävalonkuja 2. Asunto Oy:n nimi on 
Paavonpuisto ja seurakunnalla on Asunto Oy:n osakkeita hallinnassaan 665 
kpl oikeuttaen viidennessä kerroksessa sijaitsevaan ja kooltaan 68 m2:n 
suuruisen kolmion (3h + k) hallintaan.  Asunto on ollut tyhjillään 1.12.2018 
alkaen.  

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää laittaa Ikävalonkuja 2 as. 56:n myyntiin valtuuttaen 
talousjohtajan viemään asiaa eteenpäin ja solmimaan tarvittavat 
toimeksiantosopimukset kiinteistövälittäjän kanssa. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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214 
Luottamushenkilöpalkkio- ja matkustussäännön uudistaminen 

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

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt vuoden 2014 alusta voimaan tulleen 
palkkiosäännön kokouksessaan 13.8.2014. Palkkiosääntöä uudistettaessa 
sovittiin, että luottamushenkilöpalkkiot tarkistetaan aina ennen uuden 
vaalikauden alkua. Toisaalta luottamushenkilöiden määräkin pienenee 33:sta 
27:än kaudeksi 2019 – 2022 eikä vasta vahvistettu talousarviokaan tämän 
muutoksen vuoksi juurikaan häiriinny. 

Oheisena liitteenä olevassa palkkiosääntöehdotuksessa on tarkistettu kokous- 
sekä vuosipalkkioita. Kokouspalkkioiden osalta tarkistukset koskevat myös 
viranhaltijoille maksettavaa korvausta sen sijaan viranhaltijoiden 
matkustussääntö uudistetaan vuoden 2019 aikana kokonaan omana 
käsittelynään. Kokouksiin liittyvät matkakorvaukset poistettiin jo viime 
tarkistuskerralla kokonaan, mutta muista luottamustehtävän hoitamisesta 
aiheutuneet matkat korvataan toimitetun matkalaskun perusteella. Muutettu 
käytäntö osoittautui hyväksi yksinkertaistaen ja vähentäen käsittelyihin 
kuluvaa työaikaa eikä sitä ole järkevää nyt muuksi muuttaa. 

Uusi ehdotus esityslistan liitteenä. 

Hallinnon pääluokan kustannuksista luottamushenkilöpalkkioiden osuus on 
noin 2,3 %. 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä uuden luottamushenkilöpalkkio- ja 
matkustussäännön ajaksi 1.1.2019 – 31.12.2022 liitteen mukaisena. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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215 
Kolehtisuunnitelma 1.1.-28.4.2019 

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

Esityslistan liitteenä on kolehtisuunnitelma ajalle 1.1.-28.4.2019. 

Esitys:  Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle 1.1.-28.4.2019. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

216 
Verotulokertymä 1 - 11/2018 

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. 11 kk 4.583.333 € 490.425 € 

Kert. 1-11/2018 5.152.721 € 490.425 € 

Tot.-% (keskim. -%) 103 % (91,7 %) 91,7 % (91,7 %) 

Ylitys / - Alitus (€) 569.338 €  

Kert. 1-11/2017 4.297.465 €  

 Muutos ed. vuod. 
vast. ajank. €/% 

855.256 € / 19,9 %  

 

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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217 
Kirkkoherran päätösluettelo 

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

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 6.11.–
28.11.2018 nro 135 - 142. 

Esitys: Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

218 
Talousjohtajan päätösluettelo 

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

Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 
26.10. – 20.11.2018 nro 69-72. 

Esitys: Tehty päätös merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

219 
Saapuneet kirjeet ja asiakirjat 

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

Kirkkohallituksen yleiskirjeet: 
(http://sakasti.evl.fi>etusivu>yleiskirjeet) 

Yleiskirje 15/2018 
Rippikoulun malliohjesääntö 
 
Yleiskirje 16/2018 
Uusi etu- ja sukunimilaki voimaan 1.1.2019 
 
Yleiskirje 17/2018 
Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019–2022 
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Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet: 
(http://sakasti.evl.fi/>etusivu> palvelussuhde>KiT yleiskirjeet) 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

220 
Muut esille tulevat asiat  

Muita asioita ei ollut. 

 

221 
Seuraava kokous Uusi kirkkoneuvosto kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa 6.2.2019. 

 

222 
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen 
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 18.25. 

 

 

 
 
 
Arto Marttinen  Pasi Tiimo 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirja tarkastettu 13.12.2018 ja hyväksytään 

 

 

Liisa Teräslahti  Soini Meskanen 
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Pöytäkirja on asetettu nähtäville 14.12.2018 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti nähtävänä 15. – 
28.12.2018 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. 

 

 

Sirpa Kauppinen 
hallintosihteeri 

 


