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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika  keskiviikkona 25.4.2018 klo 17.00 – 19.50. 

Paikka  Tainionkosken kirkko, kokoustila, 2.krs 

 

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, toimi § 61 esittelijänä 
Tiihonen Marko jäsen 
Tikka Arto  jäsen 
Vepsä Kari  jäsen 
 
 

Muut osallistujat Ollonen Ilkka  kirkkovaltuuston pj.  
Mynttinen Rauni kirkkovaltuuston varapj. 
Tiimo Pasi  talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 
Vänskä Ismo  musiikkityön työalajohtaja läsnä § 56  
Miikki Tarja  perheneuvonnan työalajohtaja läsnä § 57 ja § 58  
Nousiainen Jari kiinteistöpäällikkö § 56 ja § 60  
 

 
Poissa  Tiihonen Marko jäsen 
  Ollonen Ilkka  kirkkovaltuuston pj.  
 

 

 

51 
Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen pitämällä 
alkuhartauden, jonka yhteydessä laulettiin virsi 373. 
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52 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esityslista on postitettu 18.4.2018 

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. 

 
53 
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 Kari Vepsä ja Esa Hirvonen.  
Pöytäkirja tarkastetaan talousjohtajan huoneessa keskiviikkona 2.5.2018 klo 
12.00. 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Vepsä ja Esa Hirvonen. 

 

54 
Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajat valittiin ääntenlaskijoiksi. 
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55 
Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena. 

Puheenjohtaja esitti, että asialistan kohdat § 59 ja § 60 käsitellään kohdissa § 
57 ja § 58. 

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistaan muutoksen, jossa asialistan kohdat § 59 
ja § 60 käsitellään kohdissa § 57 ja § 58. 

 
56 
Tainionkosken kirkon äänitekniikan uusiminen 

Valmistelija: musiikkityön työalajohtaja Ismo Vänskä  
Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Tainionkosken kirkon äänen kuuluvuudesta on tullut negatiivista palautetta 
usean vuoden ajan. Palautteiden määrä sekä ongelmat alkoivat muodostua 
niin suuriksi, että tilanteessa oli ryhdyttävä korjaaviin toimiin välittömästi.  

Projektin kuvaus: 

Ensimmäisessä vaiheessa työalajohtaja Ismo Vänskä kutsui paikallisen 
ääniasiantuntijan Kari Hyvärisen Kaakonkulman Ääni Ky:stä tutkimaan 
Tainionkosken kirkon nykyisen laitteiston. Asiaan tutustuttuaan asiantuntija 
totesi laitteiston vanhentuneeksi, osittain epäkuntoiseksi sekä 
riittämättömäksi kaikuisaan kivikirkkoon. Ensiavuksi Kari Hyvärinen sääti 
vanhoja laitteita. 

Seuraavana toimenpiteenä käytiin keskusteluja mahdollisista äänitekniikan 
ratkaisuista, jotka olisivat kustannuksiltaan ja laadultaan järkeviä 
Tainionkosken kirkkoon. Pohdinnoissa päädyttiin alustavasti ratkaisuun, joka 
perustui d&b Audiotechnikin kaiutinjärjestelmään.   

Kolmannessa vaiheessa Kari Hyvärinen kutsui äänisuunnittelijan sekä d&b 
Audiotechnikin edustajan Reima Saarisen tutustumaan Tainionkosken 
kirkkoon. Tämän käynnin ja kirkon teknisten piirrosten avulla Reima Saarinen 
ja Kari Hyvärinen työstivät 3D mallinnuksen. Mallinnuksen avulla voitiin 
päätellä, millaista äänitekniikkaa Tainionkosken kirkkosali vaatii. 
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Neljäs vaihe oli testaus kahdella kaiuttimella. Testissä, joka toteutettiin 
21.3.2018, olivat paikalla Arto Marttinen, Pasi Tiimo, Jari Nousiainen, Liisa 
Teräslahti, Ilkka Ollonen, Tuula Rahkonen, Ismo Vänskä sekä Kari Hyvärinen. 
Kuuluvuus todettiin hyväksi, jonka jälkeen päätettiin pyytää tarjousta 
Kaakonkulman Ääni Ky:ltä.  

Jos kirkkoneuvosto hyväksyy Kaakonkulman Ääni Ky tekemän tarjouksen, 
äänitekniikan uusiminen toteutetaan asentamalla kirkkosalin pääkaiuttimiksi 
kaksi pilarikaiutinta sekä kaksi pilarikaiutinta viivekaiuttimiksi. Lisäksi 
kirkkosalin päädyssä oleviin ala- ja yläkerran tiloihin asennetaan kumpaankin 
kaksi viivekaiutinta sekä sivuparvelle ja eteisaulaan kumpaankin neljä 
viivekaiutinta. Urkuparvelle asennetaan kaksi pientä aktiivikaiutinta kanttorin 
ja kuoron monitoreiksi sekä yksi isompi aktiivikaiutin kanttorin esilaulun 
toistoa varten, joka haaroitetaan myös varsinaiseen 
äänentoistojärjestelmään. Tällä kaiutinkokonaisuudella saadaan katettua 
erinomaisesti oleelliset alueet äänentoiston tarpeen suhteen.  

Äänijärjestelmän ohjaukseen asennetaan järjestelmäprosessori, jonka 
sisääntuloihin liitetään kaksi langatonta pantamikrofonia (toisen tilalla 
voidaan käyttää myös käsimikrofonia). Lisäksi sisääntuloihin asennetaan 
olemassa olevat langalliset mikrofonit sekä tarvittavat olemassa olevat 
toistimet. Ulostuloihin liitetään uusi kaiutinjärjestelmä sekä olemassa oleva 
induktiosilmukka ja verkkolähetysten ääni. Prosessorin ohjaukseen 
asennetaan kaksi vapaasti ohjelmoitavaa ohjauspaneelia, joissa molemmissa 
on neljä säädintä sekä neljä painokytkintä. Ohjauspaneelit ohjelmoidaan 
tilaajan toiveiden mukaan.  

Äänentoistojärjestelmä asennetaan ja viritetään käyttökuntoon sovitussa 
aikataulussa, jonka jälkeen Kaakonkulman Ääni Ky antaa käytönopastuksen 
käyttäjille. Luovutuksen jälkeen Kaakonkulman Ääni Ky tekee vielä tarpeen 
mukaan 2-3 tarkastuskäyntiä taatakseen järjestelmän moitteettoman 
toiminnan. 

Järjestelmän hinnaksi tulee (sis. alv 24%) 48 918,00 €. Takuut ovat laitteesta 
riippuen 2-5 vuotta. 

Tarjoukseen sisältyy em. kuvauksen mukaiset asennustyöt. Järjestelmän 
asennusaikataulu sovitaan tilauksen yhteydessä. Tilaaja vastaa kaapelointien 
ym. tarvittavien läpivientien tekemisestä rakenteisiin ja väliseiniin. 

Hankinta ei ylitä hankintalain kynnystä, joten tarjouksia ei ole kilpailutettu. 
Perusteena kilpailuttamisen pois jättämiselle on yrityksen paikallisuus, 
ammattitaito sekä tunnettuus. 
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Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Kaakonkulman Ääni Ky tarjouksen. Seurakunnan 
edustajana projektissa toimii musiikkityön työalajohtaja Ismo Vänskä. 
Sopimukset allekirjoittaa kirkkoherra Arto Marttinen. 

Päätös:  Musiikkityön työalajohtaja Ismo Vänskä ja kiinteistöpäällikkö Jari Nousiainen 
olivat asian esittelyn aikana kuultavana kokouksessa ja poistuivat 
kokouksesta ennen päätöksentekoa. 

Allan Mylläri teki Arto Tikan kannattaman ehdotuksen, että Tainionkosken 
kirkon äänitekniikan uusimisesta päättäminen jätetään vuoden 2019 
talousarvion käsittelyn yhteyteen.  

Puheenjohtaja ilmoitti, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, joten asiasta äänestetään. Suoritetussa 
kädennostoäänestyksessä pohjaehdotus kannatti 1 (puheenjohtaja) ja Allan 
Myllärin ehdotusta muut 10 kirkkoneuvoston jäsentä.  

Kirkkoneuvosto päätti, että Tainionkosken kirkon äänitekniikan uusimisesta 
päätetään vuoden 2019 talousarvion käsittelyn yhteydessä. 

 

57 
Irtisanoutuminen virasta: perheneuvoja Olli Hyvärinen 

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

Perheneuvoja Olli Hyvärinen on ilmoittanut 23.4.2018 irtisanoutuvansa 
Imatran seurakunnan perheneuvojan virasta 13.8.2018 alkaen.  

Esitys: Kirkkoneuvosto myöntää Olli Hyväriselle eron Imatran seurakunnan 
perheneuvojan virasta 13.8.2018 alkaen. 

Päätös: Perheneuvonnan työalajohtaja Tarja Miikki oli asian esittelyn aikana 
kuultavana kokouksessa ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. 

Esitys hyväksyttiin. 
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58 
Perheneuvojan virka 

Valmistelija:  perheneuvonnan työalajohtaja Tarja Miikki  
Esittelijä:  kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Imatran seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksessa työskentelee 
työalajohtaja ja kaksi perheneuvojaa. Perheneuvojien perustyö on 
asiakastyötä. Tämän lisäksi perheneuvojat toimivat ryhmänohjaajina, 
erilaisissa projekteissa paikallisseurakuntien tai muiden alan toimijoiden 
kanssa sekä yhteistyöhankkeissa kuten parisuhdechat ja LaPe-työskentely. Eri 
vuosina on nähtävissä erilaisia painopistevalintoja, jotka näkyvät tilastoissa. 
Kirkkoneuvosto hyväksyi perheneuvonnan päivitetyt palvelukuvaukset 
31.1.2018 §8. 

Perheneuvonta työtä voidaan kuvata seuraavilla tunnusluvuilla: 
työnkuvaajana käytetään modulia; yksi moduli on 45 minuuttia 

2015 1790 mod. asiakkaita 335, joista miehiä 131 ja naisia 204 
2016 1922 mod. asiakkaita 384, joista miehiä 154 ja naisia 230 
2017 1837 mod. asiakkaita 342, joista miehiä 130 ja naisia 212 

Vuonna 2017 modulit jakautuivat siten, että parityöskentelyyn käytettiin 
1020, yksilöneuvotteluihin 633 ja perheneuvotteluihin 84, loput koostuvat 
ryhmätoiminnasta, nettineuvonnasta ja sovittelusta. 

Keskimääräinen perheneuvonnan asiakas oli 30 - 50 -vuotias naimisissa oleva 
pienten lasten vanhempi. Keskimääräinen asiakkuuksien kesto on pysynyt 
edellisvuosien tasolla hoidollisen työn osalta, noin 5-6 modulia/asiakas. 
Yleisimmät syyt hakeutua perheneuvontaan olivat parisuhteen 
vuorovaikutusongelmat, eroon liittyvät kysymykset ja elämänvaihekriisit. 

Imatran perheneuvonta on solminut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, 
Eksoten, kanssa päivitetyn perheneuvontapalveluiden ja perheasioiden 
sovittelun järjestämisestä palvelusopimuksen vuoden 2016 alusta. 
Palveluiden kokonaishinta on 35 000 € kalenterivuodessa ja se edellyttää 
1800 modulia asiakastapaamisia vuodessa. Kolmella perheneuvojalla tämä 
onnistuu.  

Perheneuvonnan työalajohtaja Tarja Miikki pyytää kirkkoneuvostolta lupaa 
julistaa haettavaksi Imatran seurakunnan vapautuva perheneuvojan viran.  
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Perustelut viran täyttämiselle: 

1. Tässä kohtaa maakunta- ja sote-uudistuksen vaihetta ei ole järkevää 

lähteä muuttamaan tehtyä palvelusopimusta. Tämän hetkisten 

suunnitelmien mukaan Eksoten kanssa tehdyt sopimukset siirtyvät 

valmisteluvaihessa suoraan sellaisinaan maakuntiin. Sopimussiirrot 

tulisivat tapahtumaan keväällä 2019. Juuri nyt luodaan pohjaa kirkon 

perheneuvonnan tulevaisuudelle pitkäksi aikaa eteenpäin. Mahdolliset 

muutoksen aiheuttamat seurausvaikutukset osuvat työikäisiin 

lapsiperheisiin. Kokoukseen tuodaan Eksoten lausunto. 

 

2. Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) vaikutus perheneuvojan viran 

täyttämiseen. Lasten ja nuorten hyvinvointi on suoraan riippuvainen 

vanhempien hyvinvoinnista ja perheen ilmapiiristä. Erityisesti 

pitkittyneiden ja riitaisten perhetilanteiden on todettu vaikuttavan 

voimakkaasti lasten ja nuorten hyvinvointiin, joten pikainen apu ja tuki 

parisuhteen ja perheen ristiriidoissa on äärimmäisen tärkeä. 

Perheneuvonnan työntekijöiltä edellytetään hyvää lastensuojelulain 

tuntemusta ja verkostoyhteistyötä. 

 

3. Perheneuvonta on tärkeä osa Kirkon perustyötä. Se on arvostettua ja 
näkyvää. Se myös palvelee kirkon kannalta tärkeitä ikä- ja kohderyhmiä. 
Jäsenkadon pysäyttämiseksi seurakunnissa panostetaan toimintoihin, 
joille on kysyntää.   

 
Palvelun tukiryhmä kokoontui maanantaina 23.4.2018 ja käsitteli 
perheneuvonnan tilannetta. Tukiryhmän yksimielinen kannanotto on, että 
vapautuva perheneuvojan virka tulisi täyttää mahdollisimman pian. 
Sopimuksen mukaista palvelumäärää ei ole mahdollista toteuttaa kahdella 
perheneuvojalla. 

Esitys:  Kirkkoneuvosto antaa luvan vapautuvan perheneuvojan viran auki 
julistamiseen. 

Virassa edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, soveltuvuutta 
virkaan ja kirkon perheneuvonnan erikoistumiskoulutusta tai sitoutumista sen 
suorittamiseen. Sielunhoito- ja terapiatyöhön liittyvä koulutus ja kokemus 
sekä hyvät yhteistyötaidot katsotaan eduksi. 
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Valitun on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen on 
ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan. Virkaan valittavalta vaaditaan suomen kielen erinomaista 
suullista ja kirjallista taitoa. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Viran 
palkkaus on kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 602 
mukainen. 

Haastatteluryhmään valitaan kirkkoherra Arto Marttinen (työryhmän 
puheenjohtaja), työalajohtaja Tarja Miikki, palvelun tukiryhmän 
luottamushenkilö ja kirkkoneuvoston edustaja sekä hallintosihteeri Sirpa 
Kauppinen. 

Haastatteluryhmä lähettää soveltuvuustesteihin yhdestä kahteen virkaa 
hakenutta. 

Päätös: Perheneuvonnan työalajohtaja Tarja Miikki oli asian esittelyn aikana 

kuultavana kokouksessa ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. 

Esa Hirvonen teki pohjaesityksestä poikkeavan kannatetun vastaehdotuksen, 
että asia jätetään pöydälle seuraavaan kokoukseen asti.  

Puheenjohtaja ilmoitti, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, joten asiasta äänestetään. Suoritetussa 
kädennostoäänestyksessä pohjaesitystä kannattivat puheenjohtaja, 
kirkkoherra Arto Marttinen sekä jäsenet Sirpa Koistinen ja Kari Vepsä. Esa 
Hirvosen tekemää vastaehdotusta kannattivat Esa Hirvonen, Liisa Teräslahti, 
Minna Koistinen, Pekka Kärkäs, Allan Mylläri, Tuula Rahkonen ja Arto Tikka. 
Kirkkoneuvosto päätti, että asia jätetään pöydälle seuraavaan kokoukseen 
asti. 

Kirkkoherra Arto Marttinen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 
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59 
Ostotarjous Törölahden Sipiniemessä sijaitsevasta määräalasta 

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

Vuonna 2016 kirkkovaltuustossa vahvistetussa Kiinteistöstrategiassa linjattiin, 
että tarpeettomista kiinteistöistä ja maa-alueista luovutaan. Maa-alueita, 
lähinnä metsäpalstoja, seurakunnalla on noin 95 ha.  

Kirkkoneuvosto valmistelee kiinteistökauppoja koskevat asiat ja 
kiinteistökaupasta päättää kirkkovaltuusto. Kiinteistön myymistä koskeva 
päätös vaatii kirkkovaltuustossa määräenemmistön (KL 9:3) ja päätös on 
alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14:4).  

Kirkkopalvelut ry on tehnyt ostotarjouksen Törölahden Sipiniemessä 
sijaitsevasta 1 ha:n (10.000 m2) suuruisesta palstasta kauppahintaan 
10.000,00 € (1,0 €/m2). Palsta rajoittuu heidän omistamaansa Jaakkiman 
kampuksen kiinteistöön. Maa-alueen ostolla halutaan varmistaa kampuksen 
kehittäminen ja elinvoimaisuuden lisääminen muuntamalla kampusta 
esimerkiksi vanhusten palveluasumiskäyttöön. Tätä silmällä pitäen 
Kirkkopalvelut ry on hakenut Ruokolahden kunnalta Jaakkiman kampuksen 
asemakaavamerkinnän muutosta.  

Ostotarjoukseen sisältyy vaihtoehtoinen tarjous myös pienemmästä, kyseessä 
olevasta palstasta vielä erottamattomasta, leveydeltään noin 15 metrisen ja 
pinta-alaltaan noin 0,1 ha:n (1.000 m2:n), siivun myynnistä kauppahinnalla 
2.350,00 € (2,35 €/m2). Ostaja vastaa molemmissa tapauksissa kaupasta 
aiheutuvista kuluista. 

Liitteenä karttaote määräalasta, ostotarjous sekä 2 kpl hinta-arvioita 
(Suomen Toimitila-Asiantuntijat Oy, Mhy). 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Imatran seurakunta 
myy ostotarjouksessa olevan vaihtoehdon mukaisesti Ruokolahden 
Sipiniemessä sijaitsevaan kiinteistöön 700-463-3-53 kuuluvasta 1,0 ha:n 
palstasta erotettavan 15 metrisen siivun pinta-alaltaan n. 0,1 ha  (1.000 m2) 
Kirkkopalvelut ry:lle 2.350,00 euron kauppahinnalla. 

Päätös: Kirkkoneuvosto ei hyväksynyt esitystä myydä palstasta erotettavaa 0,1 ha:n 
siivua 2.350,00 €:n kauppahinnalla. 

Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta tarjoaa Kirkkopalvelut ry:lle 
ostettavaksi koko 1,0 ha:n palstan minimikauppahinnalla 23.500,00 euroa. 
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60 
Tainionkosken ja Imatrankosken kirkkojen kuntoarvioiden läpikäynti  

Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Jari Nousiainen  
Esittelijä:  talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö esittelevät kokouksessa kirkkoneuvostolle 
Suomen Sisäilmakeskuksen Imatran seurakunnan kirkoista tekemät 
kuntoarviot, jotka koostuvat arviosta kiinteistöjen nykytilasta sekä antavat 
niiden perusteella toimenpide-ehdotukset ja PTS:n lähivuosille.  

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee Suomen Sisäilmakeskuksen kirkoista tekemät 
kuntoarviot tiedoksi. 

Päätös: Kiinteistöpäällikkö Jari Nousiainen oli asian esittelyn aikana kuultavana 
kokouksessa. 

Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi. 

 

61 
Valmisteluryhmän asettaminen ylimmän johdon palkkamuutosten määrittämistä varten 

Valmistelija:  palkka-asiamies Pasi Tiimo p. 040 505 7460 
Esittelijä:  kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Liisa Teräslahti 

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2018 – 2020 allekirjoituspöytäkirja paitsi 
määrittelee työntekijöille maksettavat yleiskorotukset edellä mainituille 
vuosille niin ohjeistaa seurakuntia myös ylimmän johdon palkkamuutosten 
määrittämisessä. Kirkon Työmarkkinalaitoksen tekemän ja 12.3.2018 
päiväämän ”Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä ja peruspalkka” -ohjeen 
mukaisesti ylimmän johdon palkkauksesta päättää kirkkoneuvosto tai muu 
asiassa toimivaltainen elin. Kirkkoneuvosto voi asettaa 3 – 4 jäsenisen 
valmistelu- ja palkkausryhmän, joka käy keskustelut kirkkoherran ja 
talousjohdon kanssa ja raportoi varsinaista päätöksentekoelintä. Ryhmään voi 
kuulua esimerkiksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, muita neuvoston tai 
valtuuston jäseniä ja/tai muita palkkausta/palkitsemista hallitsevia 
luottamushenkilöitä, jotka eivät edusta työntekijää.  
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Esitys: Kirkkoneuvosto asettaa 3 – 4 henkisen valmisteluryhmän ylimmän johdon 
palkantarkistuksia varten. Valmisteluryhmä antaa esityksensä 
kirkkoneuvostolle päätettäväksi kesäkuun kokouksessa. 

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että ylimmän johdon palkantarkistukset valmistelee 
kirkkoneuvostolle valmisteluryhmä, jonka kokoonkutsujana toimii 
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Liisa Teräslahti. Valmisteluryhmän muut 
jäsenet ovat Sirpa Koistinen ja Esa Hirvonen. 

 

62 
Seurakuntavaaleja koskeva perusinformaatio 

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

Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään marraskuun kolmantena 
sunnuntaina eli 18.11.2018.  Vaalien ennakkoäänestys on 6.-10.11.2018 eli 
ennakkoäänestyspäivät ovat tuolloin tiistaista lauantaihin. Vaalipäivän lisäksi 
muutoksia on tullut myös vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja 
vaaliavustajan kelpoisuuteen. 

Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii 
vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto. (KL 23:19) 
Vaalilautakunta tulee asettaa 31.5.2018 mennessä (KVJ 2:4,1). 

Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta 
valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. (KVJ 2:4,1 §) ja 
sihteerin.  

Kun Imatran seurakunnan väkiluku on 10 001 – 20 000, valitaan 
kirkkovaltuustoon 27 jäsentä. (KJ 8:1). 

Vaalilautakuntaan kuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä 
vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen 
järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) 
Varajäsenet eivät siis ole henkilökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja on 
vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi. 
Vaalilautakuntaan kannattaa valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään 
ja riittävästi varajäseniä, jotta vaalikelpoisuuden menetys tai muut yllättävät 
tilanteet eivät vaikuta lautakunnan päätösvaltaisuuteen.  
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Seurakuntavaalien ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai 
vanhempansa ei voi toimia enää samassa seurakunnassa vaalilautakunnan 
jäsenenä, vaalilautakunnan varajäsenenä, vaalitoimitsijana eikä 
vaaliavustajana. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa 
avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää 
henkilöä. Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset. Suositeltavaa 
on, että kirkkoherra kuuluu vaalilautakuntaan. 

Vaalit seurakunnassa yleisohjeet löytyvät: 
http://info.seurakuntavaalit.fi/vaalien-jarjestaminen/vaaliohjeet. 

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tiedoksi seurakuntavaaleja 2018 
koskevan perusinformaation. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

63 
Äänestysalueista päättäminen 

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

Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin. (KL 
23:19,2 ja KVJ 2:4,2). Virkamiesvalmistelussa on pidetty hyvänä pitää koko 
seurakuntaa entiseen tapaan yhtenä äänestysalueena, jolloin 
vaalilautakunnan ei tarvitse jakautua jaostoihin, vaaliluetteloa ei tarvitse 
jakaa ja kukin äänioikeutettu saa äänestää siinä äänestyspaikassa, missä 
haluaa. 

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää Imatran 
seurakunnan muodostavan yhden äänestysalueen. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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64 
Vaalilautakunnan jäsenmäärä 

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

Vaalilautakunnan minimijäsenmäärä on puheenjohtaja ja vähintään neljä 
muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on 
asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 
23:19) Varajäsenet eivät siis ole henkilökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja 
on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi. 

Tarkoituksenmukaista on valita jäseniä enemmän, mutta ei liikaa, esim. 6 
(+6), joista yksi vaalilautakunnan varsinainen jäsen on seurakunnan 
kirkkoherra.  

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää vaalilautakunnan 
jäsenmäärän. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

65 
Vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 

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

Vaalilautakuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 
vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen 
(KL 23:2,1).  

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. (KL 23:19,4)  

Vaalilautakuntaan tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä nimeämään jäseniä 
siten, että toimielimessä olisi sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 
prosenttia (KL 23:8).  
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Vaalilautakunnan jäsenyys on merkittävä luottamustehtävä, joka myös 
työllistää suhteellisen paljon.  

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vaalilautakunnan 
jäsenet ja saman verran varajäseniä, jotka eivät ole henkilökohtaisia. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

66 
Vaalilautakunnan puheenjohtajan nimeäminen 

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

Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan jäsenten joukosta puheenjohtajan.  

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeää vaalilautakunnan 
jäsenten joukosta puheenjohtajan. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

67 
Seurakuntavaalien ilmoituslehdestä päättäminen 

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

Kuulutukset julkaistaan seurakunnan ilmoitustaululla. Lisäksi kuulutus tai 
ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan lehdessä. Kuulutus tai ilmoitus 
kuulutuksesta on julkaistava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanoma-, pai-
kallis- tai seurakuntalehdessä. (KJ 23:2) 14  

Kirkkoneuvosto päättää, missä lehdessä julkaistavaksi säädetyt kuulutukset 
tai ilmoitukset julkaistaan. Jos asiasta on olemassa aikaisempi päätös, joka 
täyttää edelleen KJ 23:2:ssä säädetyt ehdot, ei asiasta ole välttämättä 
tarpeen tehdä uutta päätöstä.  

Edellisissä vaaleissa varsinaisena ilmoituslehtenä on käytetty Uutisvuoksea.  

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntavaalien varsinainen ilmoituslehti on 
Uutisvuoksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin.  
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68 
Kolehtisuunnitelma 3.6.–30.9.2018 

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

Esityslistan liitteenä on kolehtisuunnitelma ajalle 3.6.-30.9.2018. 

Esitys:  Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle 3.6.-30.9.2018. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

69 
Verotulokertymä 1-3/2018 

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. 3 kk 1.250.000 € 133.752 € 

Kert. 1-3/2018 1.471.603 € 133.752 € 

Tot.-% (keskim. -%) 29,4 % (25,0 %) 25,0 % (25,0 %) 

Ylitys / - Alitus 221.603 €  

Kert. 1-3/2017 1.360.867 €  

 Kasvu ed. vuod. vast. 
ajank. €/% 

110.736 € / 8,1 %  

 

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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70 
Kirkkoherran päätösluettelo 

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

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 26.3. – 
17.4.2018 nro 47 - 59. 

Esitys: Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

 

71 
Talousjohtajan päätösluettelo 

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

Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 5.4 – 
11.4.2018  nro 22-26. 

Esitys: Tehty päätös merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

72 
Saapuneet kirjeet ja asiakirjat 

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

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

Yleiskirje 7/2018 
Opetushallitukselta ja kirkkohallitukselta yhteinen kirje oppilaitoksille, 
seurakunnille ja seurakuntayhtymille seurakuntavaaleista 
 
Yleiskirje 8/2018 
Seurakuntien käytössä olevat rinnakkaiset jäsenrekisterit 
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Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet: 
(http://sakasti.evl.fi/>etusivu> palvelussuhde>KiT yleiskirjeet) 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

73 
Muut esille tulevat asiat 

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Liisa Teräslahti teki kokouksessa 
aloitteen, että kirkkoneuvosto nimeää strategiatyöryhmän jäsenet, jolloin 
heille voidaan maksaa kokouspalkkio. 

Kirkkoneuvosto päätti tehdä asiasta pykälän 74, jonka puheenjohtaja esitteli. 

 

74 
Strategiatyöryhmä 

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

Imatran seurakunnassa on kirkkoherran kutsumana kokoontunut 
strategiatyöryhmä, johon ovat kuuluneet kirkkoherran ja talousjohtajan 
lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 
ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Yhdessä kokouksessa mukana ovat 
olleet työalajohtajat ja kirkkovaltuuston jäsen Suvi Rautsiala. Kahdessa 
kokouksessa on ulkopuolisena asiantuntijana ja seurakuntalaisena ollut 
Imatran seurakunnan jäsen, Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen. 
Koska strategiatyöryhmä ei ole kirkkoneuvoston nimeämä, sen jäsenille ei ole 
maksettu kokouspalkkioita.  

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää nimetä strategiatyöryhmän, jonka työskentelyaika 
kestää kirkkovaltuuston syksyn kokouksen (10.10.2018), jossa seurakunnan 
stategia tuleviksi vuosiksi hyväksytään. 

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja nimesi strategiatyöryhmän jäseniksi 
kirkkoherra Arto Marttisen, talousjohtaja Pasi Tiimon sekä Pekka Kärkkään, 
Rauni Mynttisen, Liisa Teräslahden ja Suvi Rautsialan. Strategiatyöryhmä voi 
halutessaan kutsua kokouksiinsa ulkopuolisia asiantuntijajäseniä. 
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75 
Seuraava kokous Seuraava kirkkoneuvoston kokous on 9.5.2018 klo 16.30 Vuoksenniskalla 

Pisarassa.  

 

76 
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen 
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 19.50. 

 

 

 

 

Arto Marttinen  Pasi Tiimo 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirja tarkastettu 2.5.2018 ja hyväksytään 

 

 

Kari Vepsä   Esa Hirvonen 

 

 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 2.5.2018 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti nähtävänä 3.5. – 
16.5.2018 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. 

 

 
Pasi Tiimo  
talousjohtaja 


