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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika  keskiviikkona 27.3.2019 klo 17.00 – 19.40 

Paikka  Olavinkulma, kahvio 

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

Pihkala Arno  jäsen 
Pohjola Ritva  jäsen 
Pöntinen Raisa jäsen 
Rahkonen Tuula jäsen, varapuheenjohtaja 
Raikaslehto Henna jäsen 
Räty Pekka  jäsen, poistui klo 17.53 § 48 käsittelyn aikana 
Vepsä Kari  jäsen 
Vitikainen Eero jäsen 
 

Muut osallistujat Kärkäs Pekka  kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
 Strömberg Mika kirkkovaltuuston varapj. 

Tiimo Pasi  talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

  Kirkkoneuvosto piti teknisen tauon klo 18.55 – 19.05 § 53 aikana. 
 
 
 
40 
Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen pitämällä 
alkuhartauden. 
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41 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esityslista on sähköpostilla 20.3.2019 

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. 

 
42 
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 Henna Raikaslehto.  
Pöytäkirja tarkastetaan hallintosihteerin huoneessa torstaina 28.3.2019 klo 
12.30. 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Rahkonen ja Henna Raikaslehto. 

 
43 
Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

44 
Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin lisäämällä pykäläksi 57 Eroanomus. 
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45 
Lainatarjouksen hyväksyminen 

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

Talousjohtaja on pyytänyt rahalaitoksilta lainatarjoukset Tainionkosken kirkon 
vesikaton, julkisivujen ja pihan korjauksen rahoittamiseksi. Seurakunnan oma 
kassatilanne on melko hyvä ja mahdollistaa osittain noin 1 Me:n remontin 
rahoituksen, mutta kassaa ei kannata laskea liian vähiin ja sitä kautta 
vaarantaa maksuvalmiutta. Rahalaitoslainojen korkotaso on edelleen melko 
matala. 

Tarjoukset pyydettiin enintään 900.000 euron lainamäärälle, enintään 9 
vuoden laina-ajalle ja Euribor 12kk –viitekorkosidonnaiselle lainalle. 
Valintaperusteena on kustannuksiltaan edullisin laina. 

Kirkkolain 9 luvun 1 § 3 kohdan mukaan laina ottamista, uudistamista tai 
maksuajan pidentämistä koskeva päätösvalta kuuluu kirkkovaltuustolle, jollei 
kyse ole tilapäisen tarpeen vuoksi otettavasta lainasta. 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta ottaa 
tarvittaessa enintään 900.000 euron lainan OP Etelä-Karjalalta 
kirkonkorjausta varten ja valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan 
tarvittavat asiakirjat. 

Päätös: Kirkkoneuvoston hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
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46 
Tainionkosken kirkon remontin urakoitsijan valinta 

Valmistelijat: kiinteistöpäällikkö Jari Nousiainen p. 0400 553 056 ja  talousjohtaja Pasi Tiimo 
Esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Imatran seurakunta on julkaissut Tainionkosken kirkon vesikaton, julkisivujen 
ja pihan korjausta koskevan hankintalain mukaisen kansallisen 
hankintailmoituksen HILMASSA 20.2.2019. Hankintamenettely oli avoin ja 
urakkatarjoukset tuli lähettää 22.3.2019 klo 13.00 mennessä. 

Edellytyksinä oli, että tarjoajayrityksen liikevaihdon tulee olla vähintään 1,0 
milj. euroa (alv 0 %). Yrityksellä tulee olla tekniset ja taloudelliset edellytykset 
työn toteuttamiseen. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun 
tarjouksen tehneen urakoitsijan kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn 
suorittamisesta, kuitenkin enintään kahden (2) kuukauden ajan 
tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. 
Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena paras hinta/laatu –suhde ja 
työmaakielenä on suomen kieli. 

Saadut tarjoukset avattiin kirkkoneuvoston nimeämän suunnitteluryhmän 
kokouksessa tiistaina 26.3.2019 Suunnitteluryhmä kävi tarjoukset läpi ja 
totesi, että kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut reunaehdot ja 
ovat siten kelvollisia. Se totesi myös, että sillä on tarvetta pyytää tarjoajilta 
tarjouksen sisällöllisiä yksityiskohtia koskevia lisäselvityksiä sekä 
tarkennuksia. Tätä varten kaikki tarjoajat on kutsuttu tarkentaviin 
neuvotteluihin perjantaina 29.3.2019 aikana. Neuvottelujen jälkeen 
suunnitteluryhmä tulee muodostamaan kantansa urakoitsijan valinnan 
suhteen. 

Tainionkosken kirkon korjaus on sisällytetty kuluvan vuoden talousarvion 
investointiosaan.  

Esitys:  Kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa nimeämänsä Tainionkosken kirkon 
remontin suunnitteluryhmän suorittamaan urakoitsijan valinnan. 
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan urakka-asiakirjat. 

Päätös: Kirkkoneuvoston hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

  



IMATRAN SEURAKUNTA  PÖYTÄKIRJA   3/2019 6 (15) 
Kirkkoneuvosto 
   27.3.2019 

 

 
47 
Krematoriouunin muurausosien uusiminen 

Valmistelija: ylipuutarhuri Ari Ylähollo p. 0400 752 629 
Esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Kirkkoneuvosto päättää hankinnasta, jonka arvo ylittää talousjohtajan tai 
kirkkoherran päätäntävallan mukaisen rajan.  

Krematorion kuluvin osa ovat uunin perustukset ja niillä on tietty 
laskennallinen noin 5000 tuhkauksen käyttöikä. Arina vaihdetaan puolet 
tiheämmin. Imatralla krematorion uunin perustukset on uudelleenmuurattu 
viimeksi 2013 ja tuhkauksia sen jälkeen on ollut reilut 5000. Imatralla ei 
myöskään ole kuin yksi uuni, joten sen käyttökunnossa pitäminen on tärkeää 
koko Itäisen-Suomen hautaustoimelle. Uunin korjauksen urakka-ajaksi on 
määritelty 8. – 22.4.2019, jonka välisenä aikana tuhkaukset ovat 
seisahduksissa.  

Krematoriouunin uudelleenmuuraus on sisällytetty kuluvan vuoden 
talousarvion investointiosaan.  

Tarjouksia saatiin yksi kappale ja se esitellään kirkkoneuvoston kokouksessa. 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää valita Höganäs-Börjestad Oy:n krematoriouunin 
muurausosien uusimisen toteuttajaksi antamansa tarjouksen mukaisesti... 

Päätös: Kirkkoneuvoston hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
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48 
Hautaushintojen tarkistus 1.5.2019 

Valmistelija: ylipuutarhuri Ari Ylähollo p. 0400 752 629 
Esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Hautaustoimilain mukaisesti kaikkien imatralaisten ja sellaisten 
ulkopaikkakuntalaisten, joitten suvulla on jo hauta Tainionkosken 
hautausmaalla, hautaoikeudesta perittävät maksut ovat samat. 

Nykyisillä hinnoilla hautaus uurnassa on 10 euroa kalliimpi kuin arkkuhautaus. 

Hautaus- ja muistotilaisuuksien kulut ovat kuolinpesän kuluja. Jos 
kuolinpesän varat eivät riitä, jäävät perittävät maksut luottotappioiksi. 
Hautaushinnat sisältävät haudan avaamisen ja peittämisen. Siunauskappelin 
ja kylmätilojen vuokra peritään erikseen. 

Hautaushintoja tarkistetaan siten, että arkkuhautauksesta tulee kalliimpi 
vaihtoehto kuin uurnahautauksesta: Esityksen mukaan Imatralaisen 
uurnahautaus on 1.5.2019 alkaen 20 € halvempi kuin arkkuhautaus.  

Hautasija- ja tuhkaushinnat pysyvät ennallaan. 

Liitteenä hautausvaihtoehdot ja niistä perittävät maksut. 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hautaustoimen hinnat liitteen 1.5.2019 mukaisesti.  

Maksuissa otetaan käytäntö: Hautaus- ja muistotilaisuuksien kulut ovat 
kuolinpesän kuluja. Jos kuolinpesän varat eivät riitä, vastaa kuluista tilauksen 
tehnyt pesän osakas. 

Päätös: Kirkkoneuvoston hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
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49 
Pakettiauton vaihto 

Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Jari Nousiainen p. 0400 553 056 
Esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Kirkkoneuvosto päättää hankinnasta, jonka arvo ylittää talousjohtajan tai 
kirkkoherran päätäntävallan mukaisen rajan.  

Seurakunnan kiinteistöpuolella on ollut käytössään varusteltu pakettiauto, 
jolla on kuljetettu tavaraa ja korjaustarvikkeita ja jolla on päästy liikkumaan 
korjauskohteiden välillä. Nykyinen auto Citroen Jumper on vuosimallia 2007, 
sillä on ajettu lähes 300 tkm ja se olisi menossa vaihdossa pois. Pääkriteerinä 
tulevallekin autolle on kuljetustarpeet täyttävä ja varusteltavissa oleva, 
mahdollisimman korkean kuljetustilan omaava, edullinen pakettiauto. 
Tarjoukset pyydettiin kriteerit täyttävien hintaluokaltaan edullisimmasta 
päästä olevien autojen paikallisilta jälleenmyyjiltä. 

Pakettiauton hankinta on sisällytetty kuluvan vuoden talousarvion 
investointiosaan.  

Tarjoukset tuodaan nähtäväksi kirkkoneuvoston kokoukseen. 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hankkia pakettiautoksi Ford Transit Van 350 2,0 
TDCi:n …. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan 
tarvittavat asiakirjat. 

Päätös: Kirkkoneuvoston hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
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50 
Palkantarkistukset 

Ei julkinen. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § 

 
51 

Valmisteluryhmän asettaminen ylimmän johdon palkantarkistusta varten 

Valmistelija ja esittelijä: palkka-asiamies Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

5.3.2019 tulleen Yleiskirjeen A 1/2019 kohta 1.2. (Ylimmän johdon 
palkkausjärjestelmä) ohjeistaa seurakuntia mm. seuraavasti: 

Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien 
viranhaltijoiden palkkaukseen on paikallisesti käytettävä 1,6 %:n suuruinen 
järjestelyerä. Järjestelyerällä voidaan tarkistaa kaikkien järjestelmän piiriin 
kuuluvien palkkoja tai sitä voidaan suunnata vain jonkun tai joidenkin 
palkkoihin. Ns. yleiskorotuksella johdon peruspalkkoja ei sopimuskauden 
aikana tarkisteta. Järjestelyerä lasketaan ylimmän johdon 
palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden vuoden 2019 
tavanomaisen kuukauden peruspalkoista muodostetusta palkkasummasta. 
Yksittäisessä seurakunnassa palkkasumma muodostetaan kirkkoherran ja 
johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran haltijan peruspalkasta 

Päätöksen erän suuntaamisesta tekee seurakunnan kirkkoneuvosto tai 
seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto tai muu asiassa toimivaltainen 
elin. Sille asian esittelee ohjesäännössä määrätty viranhaltija tai 
luottamushenkilö. Päätösesitys perustuu seurakunnassa ylimmän johdon 
tehtävän vaativuuteen sekä asetettuihin tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen 
kunkin viranhaltijan kohdalla. Valmistelu on hyvä tehdä erillisessä 
luottamushenkilöistä koostuvassa ryhmässä. 

Järjestelyerämääräyksellä kannustetaan myös kehittämään ylimmän johdon 
palkkausjärjestelmän paikallista soveltamista. Siihen liittyen määräyksessä 
edellytetään, että työtehtävien vaativuuden, laaja-alaisuuden ja 
vastuullisuuden sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen 
kokonaisuuden arvioimiseksi asetetaan sellaiset kriteerit, joiden pohjalta 
peruspalkka voidaan määritellä myös jatkossa. Jos tällaisia kriteerejä on jo 
asetettu, niitä voidaan hyödyntää järjestelyeräpäätöstä tehtäessä. Lisäksi 
olisi hyvä pyrkiä luomaan käytännöt, jotka tavoitteiden asettamiseen ja 
niiden saavuttamisen arviointiin liittyvät. Suositeltavaa on muun muassa 
kokeilla seurakuntajohdon tavoite- ja arviointikeskusteluja käytännössä. 
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Esitys: Kirkkoneuvosto asettaa tarpeellisesta määrästä luottamushenkilöitä 
koostuvan valmisteluryhmän ylimmän johdon palkantarkistusta varten. 
Valmisteluryhmä antaa esityksensä kirkkoneuvostolle päätettäväksi 
toukokuun kokouksessa. 

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja valitsi ylimmän johdon palkantarkistusta 
varten ryhmän, johon kuuluvat Tuula Rahkonen, Sirpa Koistinen ja Mika 
Strömberg. Tuula Rahkonen toimii ryhmän koollekutsujana. 

 
52 
Ostotarjous koskien Ikävalonkuja 2 as 56 

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

Seurakunnalla on ollut omistuksessaan asunto nro 56 kerrostalosta 
osoitteessa Ikävalonkuja 2, 55100 Imatra. Asunnossa on 3 huonetta + keittiö, 
se sijaitsee seitsemänkerroksisen hissitalon viidennessä kerroksessa ja on 
kooltaan 68 m2. Huoneistossa asui marraskuuhun 2018 asti seurakunnan 
entinen työntekijä, mutta siitä lähtien se on ollut tyhjillään. Taloyhtiön nimi 
on Asunto Oy Paavonpuisto. 

Ikävalonkuja 2 as 56 on ollut kiinteistövälittäjän listoilla myynnissä 
loppuvuodesta 2018 lähtien ja siitä on saanut tehdä ostotarjouksia. 
Asunnosta on saatu yksi ostotarjous. Saadun tarjouksen hintataso on lähes 
yhtäläinen ulkopuolisen arvioitsijan asunnosta tekemän hinta-arvion kanssa.  

Viime syksynä päivitetty Kiinteistöstrategia linjaa, että osakehuoneistot 
säilytetään toistaiseksi. Toisaalta vuokra-asuntomarkkinatkaan eivät 
vuokranantajan kannalta ole kovin suotuisat ja tämäkin omistamamme 
asunto vaatisi myös perusteellista remonttia ja sen jälkeen hyvän uuden 
vuokralaisen löytymisen.  

Kerrostaloasunto luokitellaan irtaimeksi omaisuudeksi jonka myynnistä 
päättää kirkkoneuvosto (Kirkkoneuvoston ohjesääntö 3. luku § 10 kohta 4) 

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy saadun ostotarjouksen ja päättää myydä 
Ikävalonkuja 2 as 56:n … 

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi saadun ostotarjouksen ja päätti myydä Ikävalonkuja 
2 as 56:n … 
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53 
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 

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

Tilikausi 2018 toi mukanaan toivon pilkahduksen seurakuntataloutemme 
kurssin kääntymisestä.  Vuosikate parani roimasti ja ilman ennakkoon 
tiedettyä ja jo talousarviossakin huomioon otettua seurakuntakeskuksen 
alaskirjausta tulos olisi ollut reippaasti ylijäämäinen. Seuraavassa vuoden 
2018 tärkeimmät luvut (suluissa vuoden 2017 vastaavat). 

Toimintatuottoja kertyi 1.104.867,29 € (841.984,36 €) pitkälti metsätalouden 
tuottojen kasvun ansiosta. Suluissa näkyvää toissavuotista lukua taas kasvatti 
saatu rakennusavustus, joten normaalitaso toimintatuotoissa on 
huomattavasti kahta viimevuotista alhaisempi.  

Toimintakuluja (ilman sisäisiä vyörytyksiä) kertyi 5.378.388,72 € 
(5.666.190,55 €), missä on pienennystä 481.219,75 € eli reilu 10 % vuoden 
2017 toimintakuluihin verrattuna. Suurin kuluerä eli henkilöstömenot olivat 
3.318.814,61 € (3.452.993) € ja ne pienenivät 134.179 € eli 4 % edellisestä 
vuodesta. Maksuvalmius parani 116 päivään kuin vuotta aiemmin se oli 71 
päivää - luku on silti koko kirkon keskiarvoa (241 pv) oleellisesti kehnompi. 
Kirkollisverotulo toteutui budjetoidusta 101,4 %:sesti ja valtionosuuden 
tuloarvio täysin budjetoidun mukaisesti. Näin ollen yhteenlaskettu 
kokonaisverotulo kasvoi 238.594 €:lla edellisvuodesta ja syynä tähän oli 
vuoden 2018 alusta toteutettu kirkollisveroprosentin nosto. Vuosikate oli 
positiivinen 808.438,63 €:n verran kun se vuotta aiemmin oli positiivinen 
14.878 euron verran. Velkaa seurakunta ei tilikauden aikana ottanut eikä sitä 
sillä ennestäänkään ollut. 

Vuoden 2018 tilikauden tulos on poistojen ja poistoeron vähennyksen jälkeen 
alijäämäinen -356.924,46 €. 

Tilinpäätöksen luvut ovat vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin 
lukuihin.  

Hautainhoitorahaston tilinpäätös tilikaudelta 2018 on ylijäämäinen 38.281,95 
€ (68.260 €). Hautainhoitorahaston varat olivat 31.12.2018 yhteensä 
1.397.190,14 € (1.391.557 €). 

  



IMATRAN SEURAKUNTA  PÖYTÄKIRJA   3/2019 12 (15) 
Kirkkoneuvosto 
   27.3.2019 

 

 

Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. 
 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2018, allekirjoittaa 
sen sekä jättää tilintarkastajille tarkastettavaksi. 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan alijäämä -
356.924,46 € vuodelta 2018 siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään ja 
hautainhoitorahaston ylijäämä 38.281,95 € vuodelta 2018 siirretään 
aikaisempien vuosien ylijäämään. 

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 

54 
Verotulokertymä 1-2/2019 

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

Seurakunnalle on tilitetty verotuloja vuonna 2019 seuraavasti:  

 Kirkollisvero Valtionosuus 

TA 2019 4.900.000 € 519.350 € 

Keskim. kert. 2 kk 816.666 € 86.558 € 

Kert. 1-2/2019 1.029.292 € 86.558 € 

Tot.-% (keskim. -%) 21 % (16,7%)  8,33 % (8,33 %) 

Ylitys / - Alitus (€) 212.626 €  

Kert. 1-2/2018 1.012.868 €  

 Muutos ed. vuod. 
vast. ajank. €/% 

16.424 € / 1,6 %  

 

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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55 
Kirkkoherran päätösluettelo 

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

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 18.2. – 
19.3.2019 nro 28-41. 

Esitys: Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

56 
Talousjohtajan päätösluettelo 

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

Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 19.2. 
– 17.3.2019 nro 8 – 17. 

Esitys: Tehty päätös merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

57 
Eroanomus 

Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 
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58 
Saapuneet kirjeet ja asiakirjat 

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

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

Yleiskirje 3/2019 
Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2018 
 
Yleiskirje 4/2019 
Kirkonkirjojenpito keskitetään alueellisiin keskusrekistereihin 
 
Yleiskirje 5/2019 
 
Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet: 
(http://sakasti.evl.fi/>etusivu> palvelussuhde>KiT yleiskirjeet) 

Yleiskirje A1/2019 
1 Palkantarkistukset 1.4.2019  
2. Ryhmähenkivakuutussopimus 2019  
3. Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

59 
Muut esille tulevat asiat  

Ei muita asioita. 

60 
Seuraava kokous Kirkkoneuvosto seuraava kokous on 8.5.2019 klo 17.00. 

  



IMATRAN SEURAKUNTA  PÖYTÄKIRJA   3/2019 15 (15) 
Kirkkoneuvosto 
   27.3.2019 

 

 

61 
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen 
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 19.40 

 

 

 

 

Arto Marttinen  Pasi Tiimo 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu 28.3.2019 ja hyväksytään 

 

 

Tuula Rahkonen  Henna Raikaslehto 

 
 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 29.3.2019 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti nähtävänä 30.3. – 
12.4.2019 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. 

 

 

Sirpa Kauppinen 
hallintosihteeri 

 


