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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

keskiviikko 30.5.2018 klo 18.30 – 19.54

Paikka

Päivärannan kurssikeskus, Päivärannantie 7

Jäsenet:

Ollonen Ilkka
Mynttinen Rauni
Aalto Airi
Hirvonen Esa
Ignatius Kalevi
Johansson Jarmo
Koistinen Minna
Koistinen Sirpa
Kuikka Tuija
Kärkäs Pekka
Laine Lea
Laukkanen Jari
Meskanen Soini
Mylläri Allan
Mäkinen Kauko
Nissinen Anne
Pihkala Arno
Pöyhönen Arto
Rahkonen Tuula
Rautsiala Suvi
Roiha Helena
Teräslahti Liisa
Tiihonen Marko
Tikka Arto
Vepsä Kari
Vitikainen Eero
Viuhko Jaakko

Poissa:

Haapala Satu
Liukkonen Kari
Peltonen Pentti
Pohjola Ritva
Porkka Kalle
Suikki Hemmo

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
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Muut osallistujat:

Marttinen Arto
Tiimo Pasi
Kauppinen Sirpa

kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
talousjohtaja
sihteeri

1
Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka Ollonen avasi kokouksen ja kirkkoherra
Arto Marttinen piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 571:1-4.

2
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on
lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa
ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan
ennen kokousta. (KJ 8:5)
Kokouskutsu on postitettu 17.5.2018
Kokouksen asialista on nähtävänä seurakunnan toimitilassa, Imatran
Tietotalo, F. O. Virtasenkatu 6, 3. kerros, 18.5.2018 lähtien
kirkkoherranviraston aukioloaikoina.
Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä samassa paikassa 1.6.2018 alkaen
30 päivän ajan.
Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden
päätösvaltaiseksi. (KJ 8:5 ja KL 7:4)

Päätös:

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, läsnä 27/33.
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3
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Esitys:

Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Airi Aalto ja Satu Haapala, jotka
valitaan pöytäkirjantarkastajiksi.
Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 31.5.2018 klo 12.00 sihteerin työhuoneessa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Airi Aalto ja Esa Hirvonen.

4
Ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Ääntenlaskijat valitaan aakkosjärjestyksen lopusta lukien. Vuorossa ovat
Jarmo Johansson ja Rauni Mynttinen, jotka valitaan ääntenlaskijoiksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

5
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin
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Seurakuntavaaleja koskeva perusinformaatio
Kirkkoneuvosto 25.4.2018 § 62:
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.
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.
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Vaalit seurakunnassa yleisohjeet löytyvät:
http://info.seurakuntavaalit.fi/vaalien-jarjestaminen/vaaliohjeet.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tiedoksi
seurakuntavaaleja 2018 koskevan perusinformaation.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

---Kirkkovaltuusto 30.5.2018 § 6:
Esitys:

Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi seurakuntavaaleja 2018 koskevan
perusinformaation

Päätös:

Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi.

7
Äänestysalueista päättäminen
Kirkkoneuvosto 25.4.2018 § 63:
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.

---Kirkkovaltuusto 30.5.2018 § 7:
Esitys:

Kirkkovaltuusto päättää, että Imatran seurakunta muodostaa yhden
äänestysalueen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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8
Vaalilautakunnan jäsenmäärä
Kirkkoneuvosto 25.4.2018 § 64:
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.

---Kirkkovaltuusto 30.5.2018 § 8:
Esitys:

Kirkkovaltuusto päättää vaalilautakunnan jäsenmäärän.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti vaalilautakunnan kokoonpanoksi 5 varsinaista jäsentä
ja 5 varajäsentä.

IMATRAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA

1/2018

8 (14)

30.5.2018

9
Vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen
Kirkkoneuvosto 25.4.2018 § 65:
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).
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.

---Kirkkovaltuusto 30.5.2018 § 9:
Esitys:

Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan jäsenet ja saman verran
varajäseniä, jotka eivät ole henkilökohtaisia

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakunnan jäseniksi Anneli Jantusen, Leena
Kesäniemen, kirkkoherra Arto Marttisen, Soini Meskasen ja Liisa Teräslahden.
Vaalilautakunnan varajäseniksi valittiin kutsumisjärjestyksessä Liisa Ojalainen,
Irma Mattero, Suvi Rautsiala, Sirpa Kauppinen, Jarmo Johansson.
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Vaalilautakunnan puheenjohtajan nimeäminen
Kirkkoneuvosto 25.4.2018 § 66:
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.

---Kirkkovaltuusto 30.5.2018 § 10:
Esitys:

Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan jäsenten joukosta puheenjohtajan.

Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakunnan puheenjohtajaksi kirkkoherra Arto
Marttisen.
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Reskontranhoitajan viran lakkauttaminen
Kirkkoneuvosto 21.2.2018 § 25:
Esittelijä ja valmistelija: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Imatran seurakunnan taloustoimistossa on kesästä 2017 asti ollut täyttämättä
reskontranhoitajan virka, jolloin sitä hoitanut Katri Lampinen eläköityi.
Reskontranhoitajalta jääneitä vastuita oli kantanut syksyllä 2017 päättyneen
määräaikaisen työsuhteessa ollut toimistosihteeri sekä siitä eteenpäin
pääkirjanpitäjä omien vastuidensa ohella. Merkittävänä apuna
taloustoimiston tehtävien hoidossa on ollut myös hauta-asian
toimistosihteeri niin ikään omien toimiensa ohella. Lisäksi osan
reskontranhoitajalta jääneistä tehtävistä voidaan kuvitella siirtyneen Kirkon
Palvelukeskuksenkin hoitoon, koska sen palveluista sille korvauksena
maksetaan noin 1½ henkilön vuosipalkan verran. Säästövaikutus
taloushallinnon ”ulkoistuksessa” on siten meillä saatu lähelle nollaa tai
lievästi positiiviseksi, mutta monen seurakunnan kohdalla vaikutus on vielä
negatiivinen.
Talous- ja henkilöstöhallinto pyörii nykyisellään vahvuudella 3 + 1, jollaisella
kokoonpanolla pyritään selviytymään jatkossakin eikä reskontranhoitajan
virkaa siten ole tarkoitus täyttää.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle täyttämättä
olevan reskontranhoitajan viran lakkauttamista.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

---Kirkkovaltuusto 30.5.2018 § 11:
Esitys:

Kirkkovaltuusto lakkauttaa täyttämättä olevan reskontranhoitajan viran.

Päätös:

Kirkkovaltuusto lakkautti Imatran seurakunnan reskontranhoitajan viran.
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Pääluokkaylitykset tilikaudella 2017
Kirkkoneuvosto 21.2.2018 § 27:
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt, että talousarviossa ulkoisten erien
sitovuustaso on pääluokkataso pääluokissa 1, 4 ja 5.
Päättyneenä talousarviovuonna (2017) ylitys tuli pääluokassa 5
(Kiinteistötoimi) osalta ja ylityksen suuruus oli 288.332,19 euroa mikä
tarkoittaa prosenttina 20 %:n ylitystä. Tuloslaskelmaosa pääluokan 5 osalta
esitellään kokouksessa, jossa käydään läpi merkittävimmät ylitykseen
johtaneet kuluerät.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle
pääluokkatason 5 (Kiinteistötoimi) ylityksen hyväksyttäväksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

---Kirkkovaltuusto 30.5.2018 § 12:
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy pääluokkatason 5 (Kiinteistötoimi) ylityksen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017
Kirkkoneuvosto 28.3.2018 § 43:
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Tilikausi 2017 oli aikaisempien tilikausia mukaisesti vaikea. Verotulojen
tilitysmäärät näyttivät heti alkuvuodesta pienentyvän edellisvuodesta sen
verran oleellisesti, että budjetoituun nollatulokseen pääsemiseen olisi
tarvittu esimerkiksi meneillään olevan kirkkoremontin välitön keskeytys sekä
täysin häiriötön kiinteistökorjausten vuosi. Mutta vaikka tilikauden tulos
painuikin pakkaselle, on toteutuneista luvuista löydettävissä kuitenkin paljon
positiivista ja oikeansuuntaista kehitystä, jota ilman luvut olisivat voineet olla
huomattavasti nykyistä rumemmat.
Toimintakuluja (ilman sisäisiä vyörytyksiä) kertyi 5.666.190,55 €, missä on
pienennystä 378.425 € eli 6 % vuoden 2016 toimintakuluihin verrattuna.
Suurin kuluerä eli henkilöstömenot olivat 3.452.993 € ja ne pienenivät
365.771 € eli 9,5 % edellisestä vuodesta. Lasku selittyy osittain
kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomalla sivukulujen lisääntyneellä
siirtymisellä työntekijän maksettaviksi ja palkankorotusten nollalinjalla sekä
osittain henkilöstömäärän vähenemisellä. Toimintatuloja kertyi 841.984 €,
mikä oli 147.752 € edellisvuotista vähemmän. Summa on siitä huolimatta
hyvä kun otetaan huomioon, että edellisvuoden vastaavaa lukua komisti
Kirkkohallitukselta saatu 238.000 euron rakennusavustus. Maksuvalmius
parani 71 päivään kuin vuotta aiemmin se oli 51 päivää - luku on silti koko
kirkon keskiarvoa (241) kehnompi. Kirkollisveron tuloarviosta toteutui 95,1 %
ja valtionosuuden tuloarviosta 99,5 %, joka tarkoittaa euromääräisesti
verotulojen jääneen 253.281 euroa budjetoidusta ja 203.454 euroa
edellisvuodesta. Vuosikate jäi kuitenkin hiuksen hienosti eli 14.878 euroa
plussalle kun se vuotta aiemmin oli - 33.649 euroa. Velkaa seurakunta ei
tilikauden aikana ottanut eikä sitä ennestääkään ole.
Tilinpäätös on vertailukelpoinen viime vuoden vastaavaan. Erona
edellisvuoteen näkyvät lähinnä sisäiset vyörytyserät, jotka selittyvät hallinnon
(PL 1) ja kiinteistötoimen (PL 5) kulujen vyöryttämisellä Kirkkohallituksen
ohjeiden mukaisesti työmuodoille.
Hautainhoitorahaston tilinpäätös tilikaudelta 2017 on ylijäämäinen 68.260,48
€ (vuonna 2016 ollut alijäämäinen -42.712,21 €). Hautainhoitorahaston varat
olivat 31.12.2017 yhteensä 1.391.557,41 € (vuonna 2016 1.396.879 €) ja
rahaston haudanhoitovastuut 1.353.259 € (vuonna 2016 1.311.787 €).

IMATRAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA

1/2018

13 (14)

30.5.2018

Esityslistan liitteenä on tasekirja vuodelta 2017, alkuperäiset
tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2017,
allekirjoittaa sen sekä jättää tilintarkastajille tarkastettavaksi.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan
alijäämä - 218.256,14 € vuodelta 2017 siirretään aikaisempien
vuosien ylijäämään ja hautainhoitorahaston ylijäämä 68.260,48
€ vuodelta 2017 siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

---Kirkkovaltuusto 30.5.2018 § 13:
Esitys:

Kirkkoneuvosto jättää vuodelta 2017 tilinpäätöksen ja
tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille.
Kirkkovaltuusto päättää, että seurakunnan alijäämä - 218.256,14 € vuodelta
2017 siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään ja hautainhoitorahaston
ylijäämä 68.260,48 € vuodelta 2017 siirretään aikaisempien vuosien
ylijäämään.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää
vastuuvapauden tilivelvollisille.
Kirkkovaltuusto päätti, että seurakunnan alijäämä - 218.256,14 € vuodelta
2017 siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään ja hautainhoitorahaston
ylijäämä 68.260,48 € vuodelta 2017 siirretään aikaisempien vuosien
ylijäämään.

14
Muut esille tulevat asiat
Ei ollut muita asioita.
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Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja ilmoitti, että pöytäkirjaan liitetään KL 24 luvun mukainen
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 19.54.

Ilkka Ollonen
puheenjohtaja

Sirpa Kauppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu 31.5.2018 ja hyväksytty

Airi Aalto

Esa Hirvonen

Tämän pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on kuulutettu seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 18.5. –
30.5.2018. Pöytäkirja pidetään nähtävänä seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla sekä
kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina 1.6. – 30.6.2017, todistaa

Sirpa Kauppinen
hallintosihteeri

