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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika  keskiviikkona 27.6.2018 klo 16.00 – 16.28 

Paikka  Päivärannan kurssikeskus, Päivärannantie 7 

 

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

Kärkäs Pekka  jäsen 
Rahkonen Tuula jäsen 
Teräslahti Liisa varapuheenjohtaja 
Tiihonen Marko jäsen 
Tikka Arto  jäsen 
Vepsä Kari  jäsen 
Rautsiala Suvi S. Koistisen varajäsen 
Pöyhönen Arto A. Myllärin varajäsen, saapui klo 16.15 § 113 

käsittelyn aikana 
 

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

Poissa  Koistinen Sirpa  jäsen 
Mylläri Allan  jäsen 
 

 

108 
Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen pitämällä 
alkuhartauden, jonka yhteydessä laulettiin virsi 399; 1. 
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109 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esityslista on sähköpostilla 13.6.2018 

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. 

 
110 
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 Tuula Rahkonen ja Liisa Teräslahti.  
Pöytäkirja tarkastetaan talousjohtajan huoneessa torstaina 28.6.2018 klo 
12.00. 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Rahkonen ja Liisa Teräslahti. 

 
111 
Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajat valittiin ääntenlaskijoiksi. 

 

112 
Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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113 
Talousarvioraamit vuodelle 2019 

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 sisällytetään mukaan tehtävien hoitamiseen ja toiminnallisten 
tavoitteiden saavuttamiseen edellytetyt määrärahat ja tuloarviot. 
Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja 
tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä.  

Henkilöstömenot 
Henkilöstömenot ovat vuosien 2015 – 2017 välillä laskeneet tasosta 3,7 Me 
tasolle 3,5 Me. Kuluvalle vuodelle henkilöstömenojen tavoitteeksi on asetettu 
3,45 Me huomioiden reilun prosentin toteutuneet palkankorotukset ja 
vuodelle 2019 tullaan tavoitteeksi asettamaan sama 3,45 Me. 
Henkilöstömenojen jatkuvan laskevan tason ylläpitämiseksi tulisi pidättäytyä 
kokonaan uusien työntekijöiden palkkaamisesta eläköityvien/poismuuttavien 
tilalle ja pyrkiä järjestelemään töitä uudelleen leveämmällä pohjalla. 
Henkilöstö-/eläköitymissuunnitelman tekemiselle alkaa olla korkein aika. 
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Kiinteistöstrategian vaikutukset 
Kiinteistöstrategian jalkautus nytkähti viime vuonna pienen askeleen 
eteenpäin Postillan myynnin myötä. Meneillään on Seurakuntakeskus -
kiinteistön myyntiin laittamisen valmistelu kirkkoneuvoston kokouksessa 
15.11.2017 tehdyn linjauksen mukaisesti. Seurakuntakeskuksen, sekä tontin 
jolla se sijaitsee, realisoinnista ei tulla saamaan tasearvoa ylittävää 
kauppahintaa ja vuoden 2018 kirjanpidossa on tehtävä kuitenkin 
rakennuksen alaskirjaus mikä näkyy kuluvan vuoden talousarviossa. 
Kiinteistöstä aiheutuu kiinteitä kuluja edelleenkin ja niistä pitäisi päästä eroon 
mahdollisimman pian.  

Väistötilavuokrat kasvattavat kulutasoa jonkin verran, mutta ratkaisu tulee 
siitä huolimatta pitkässä juoksussa kokonaisedullisemmaksi kuin mitä olisi 
ollut jäädä sisäilmaongelmaiseen ja ylisuureen seurakuntakeskukseen sekä 
ylisuureen Postillaan. Tainionkosken ja Imatrankosken kirkoista on 
valmistunut kuntotutkimus, jonka mukaan korjausta vaativia toimenpiteitä on 
lähivuosina molemmissa runsaasti. Päivärannasta tehdään kuntotutkimus 
kuluvana vuonna. Ainoastaan omaisuuden myyntituloilla, seurakunnalle 
myönnetyillä avustuksilla tai lainarahalla on mahdollista varautua 
perusteellisempiin tuleviin korjaus- tai investointitarpeisiin, joista 
Tainionkosken kirkon katon korjaus on kiireyslistalla kärkipäässä.  

Tuore metsä- ja puunmyyntisuunnitelma osoittaa, että metsäkiinteistöt 
tuottavat lähivuosina sen verran että ne kannattanee tässä kohtaa säilyttää 
omina. Osakehuoneistojen osalta tilanne on toinen, niiden myyntiin laittoa 
kannattaa tulevaisuudessa harkita varsinkin, jos suhdanne ja sitä mukaa 
hintataso paranisivat – toistaiseksi näin ei Imatran seudulla asian laita ole. 

Toiminnan tuotot 
Toimintatuottojen arvioidaan nousevan hieman ensi vuonnakin suoritettujen 
maksujen hinnantarkistusten, vuokra-asuntojen hyvän täyttöasteen sekä 
puunmyyntitulojen ansiosta. 
 
Toiminnan kulut 
Työalakohtaisia määrärahoja lähtökohtaisesti leikataan vuonna 2019 siten, 
että säästöä kertyy vähintään verotulojen määrän vähennystä (120.000 e) 
vastaava määrä tai summa haalitaan kokoon muilla keinoin. Siitä huolimatta 
seurakunnan kokonaiskulut budjetoidaan lievästä nouseviksi, koska yllättäviä 
menoja tulee vuosittain ainakin kiinteistöpuolelta ja kasvaneet vuokrakulut 
rasittavat kulupuolen rakennetta. 
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Kirkollisvero 
Kirkollisveroäyrin noston turvin seurakunnalle on budjetoitu kuluvana vuonna 
kertyväksi 5.000.000 euron kirkollisverotulot ja tällä hetkellä näyttäisi että 
näihin kertymiin tultaisiin pääsemään. Laskennallisesti verotulot kuitenkin 
pienenevät n. 2,4 % (n. 120.000 e) vuosittain jäsenmäärän vähenemisen 
seurauksena ja sitä oletusta tullaan käyttämään tulevaisuudessa 
budjetoinninkin lähtökohtana. Mikäli seudullinen paraneva suhdanne ja 
työllisyystilanne muuttavat tätä näkymää, se luonnollisesti tultaisiiin 
ottamaan tulevissa budjetoinneissakin huomioon. 

Kirkkoremontit 
Jos ja kun Tainionkosken kirkon katto vuonna 2019 korjataan eikä 
ulkopuolista avustusta mitä todennäköisimmin sitä varten saada, tulee se 
tapahtumaan lainarahan turvin ja sitä ei ole huomioitu raamiluonnoksessa.  

 
Esityslistan liitteenä on luonnos vuoden 2019 talousarvioraameista. 
 

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy seuraavat talousarviovuotta 2019 koskevat 
periaatteet: 

- henkilöstömenojen kokonaiskustannukset pysyvät tasolla 3,45 miljoonaa 
euroa, mutta trendin tulee olla tulevina vuosina reilummin laskeva 

- tuloveroprosentti säilyy ennallaan 
- toimintatuotot on asetettu realistisesti ja pysyvät nousussa 
- työalakohtaisia määrärahoja lähtökohtaisesti leikataan yhteensä 120.000 

eurolla  
- kirkonkorjausvarat (esim. Tainionkosken kirkon katto) eivät sisälly 

raameihin, remontti toteutetaan mitä todennäköisimmin lainarahalla ja 
budjetoidaan syksyllä varsinaiseen talousarvioon 

- vuoden 2019 tilinpäätös ei enää voi olla tappiollinen kuten tulevat 
olemaan neljä sitä edeltävää. 
 

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen mukaisesti raamit vuoden 2019 
talousarviolle. 
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114 
Tainionkosken kirkon vesikaton korjaustöiden suunnitteluryhmän nimeäminen 

Valmistelija ja esittelijä: Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Kirkkoneuvosto 6.6.2018 § 100: 

Keväällä 2019 on saatava käyntiin Tainionkosken kirkon kattoremontti ja sitä 
edeltävät suunnittelu- ja valmistelutyöt aloitettava jo tänä kesänä. Projektia 
varten on viisainta nimetä asioihin perehtyvä ja vetovastuun kantava 
korjaustöiden suunnitteluryhmä, joka voisi koostua viranhaltijoista ja 
luottamushenkilöistä ja/tai rakennusalan asiantuntijoista. Siihen seurakunnan 
viranhaltijoista kuuluisivat Jari Nousiainen, Kauko Hintsanen ja Pasi Tiimo 
sekä 1 – 3 kirkkoneuvoston tässä nimeämää luottamushenkilöä/rakennusalan 
asiantuntijaa. 

Esitys: Kirkkoneuvosto nimeää Tainionkosken kirkon vesikattoremontin 
suunnitteluryhmän, johon kuuluvat viranhaltijoista Jari 
Nousiainen, Kauko Hintsanen ja Pasi Tiimo sekä 1 - 3 
luottamushenkilöä/rakennusalan asiantuntijaa.  

Päätös:  Keskustelun aikana Pekka Kärkäs teki Minna Koistisen 
kannattaman hylkäysehdotuksen, jonka mukaan 
suunnitteluryhmää ei nimetä eikä Tainionkosken kirkon 
vesikaton korjaustöitä aloiteta. Hän perusteli ehdotustaan sillä, 
että kirkkoneuvosto ei 25.4.2018 pitämässään kokouksessa 
hyväksynyt esitystä kirkon äänitekniikan uusimisesta eikä 
strategiatyöryhmä ollut vielä jättänyt kirkkoneuvostolle esitystä 
päivitetyksi strategiaksi, joten ei ole olemassa päätöstä, minkä 
kirkon korjaus asetetaan etusijalle. 

Arto Tikka teki Liisa Teräslahden kannattaman 
päätösehdotuksen, jonka mukaan pidetään ylimääräinen 
kirkkoneuvoston kokous, jossa huomioidaan suunnitteluryhmää 
nimettäessä strategiatyöryhmän esittämä siihen astinen tilanne. 
Hän perusteli ehdotustaan sillä, että korjaustöiden aloittaminen 
ei saa tarpeettomasti viivästyä.  
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Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi pohjaesityksestä 
poikkeavaa esitystä, joten on suoritettava äänestys. Ensin 
äänestettiin kahdesta pohjaesityksen vastaehdotuksesta. Niistä 
Arto Tikan esitys oli lähempänä pohjaesitystä, joten 
kädennostoäänestyksessä sen kannattajat äänestivät jaa ja 
Pekka Kärkkään ehdotuksen kannattajat ei. Suoritetussa 
äänestyksessä Arto Tikan esitystä kannattivat Liisa Teräslahti, 
Sirpa Koistinen, Arto Tikka, Tuula Rahkonen, Marko Tiihonen, 
Kari Vepsä ja Esa Hirvonen. Pekka Kärkkään esitystä kannattivat 
Allan Mylläri, Pekka Kärkäs ja Minna Koistinen. Puheenjohtaja 
totesi, että Arto Tikan esitys oli saanut 7 ääntä ja Pekka 
Kärkkään esitys 3 ääntä. 

Seuraavaksi äänestettiin pohjaehdotuksesta ja Arto Tikan 
vastaehdotuksesta. Pohjaehdotus oli jaa ja vastaehdotus ei. 
Pohjaesitystä kannattivat puheenjohtaja, Tuula Rahkonen ja Esa 
Hirvonen. Arto Tikan vastaehdotusta kannattivat Liisa Teräslahti, 
Sirpa Koistinen, Allan Mylläri, Pekka Kärkäs, Arto Tikka, Marko 
Tiihonen, Minna Koistinen ja Kari Vepsä.  Pohjaehdotus sai 3 
ääntä ja Arto Tikan vastaehdotus 8 ääntä. 

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen päätökseksi tuli Arto Tikan 
esitys, jonka mukaan pidetään ylimääräinen kirkkoneuvoston 
kokous. Kirkkoneuvosto päättää siinä nimetä Tainionkosken 
kirkon vesikattoremontin suunnitteluryhmän, johon kuuluvat 
viranhaltijoista Jari Nousiainen, Kauko Hintsanen ja Pasi Tiimo 
sekä 1 - 3 luottamushenkilöä/rakennusalan asiantuntijaa. 
Ryhmän nimeämisessä otetaan huomioon strategiatyöryhmän 
19.6.2018 pitämän kokouksen alustava strategiapäivitys. 
Strategiapäivitys tuodaan suunnitellun mukaisesti 
kirkkoneuvostolle varsinaisesti hyväksyttäväksi 19.9.2018. 

---- 
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Kirkkoneuvosto 27.6.2018 

Esitys: Kirkkoneuvosto nimeää Tainionkosken kirkon vesikattoremontin 
suunnitteluryhmän, johon kuuluvat viranhaltijoista Jari Nousiainen, Kauko 
Hintsanen ja Pasi Tiimo sekä 1 - 3 luottamushenkilöä/rakennusalan 
asiantuntijaa. 

Ryhmän nimeämisessä otetaan huomioon kokoukseen tuotava 
strategiatyöryhmän 19.6.2018 pitämän kokouksen alustava strategiapäivitys. 
Strategiapäivitys tuodaan suunnitellun mukaisesti kirkkoneuvostolle 
varsinaisesti hyväksyttäväksi 19.9.2018. 

Päätös: Kirkkoneuvosto nimesi Tainionkosken kirkon vesikattoremontin 
suunnitteluryhmän, johon kuuluvat viranhaltijoista Jari Nousiainen, Kauko 
Hintsanen ja Pasi Tiimo sekä kirkkoneuvoston valitsemina ulkopuolinen 
asiantuntija Asko Paukku ja luottamushenkilöistä Esa Hirvonen sekä Arto 
Tikka. 

 

115 
Muut esille tulevat asiat  

Ei ollut. 

116 
Seuraava kokous Seuraava kirkkoneuvoston kokous 29.8.2018 klo 17. 

 

117 
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen 
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 16.28. 

 

 

 

Arto Marttinen  Pasi Tiimo 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
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Pöytäkirja tarkastettu 28.6.2018 ja hyväksytään 
 

 

Tuula Rahkonen  Liisa Teräslahti 

 

 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 29.6.2018 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti nähtävänä 30.6. – 
13.7.2018 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. 

 

 
Pasi Tiimo 
talousjohtaja 

 

 

 


