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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

keskiviikkona 12.6.2019 klo 17.00 – 18.40

Paikka

Pisara

Läsnä

Marttinen Arto
Hirvonen Esa
Koistinen Sirpa
Pihkala Arno
Pohjola Ritva
Pöntinen Raisa
Rahkonen Tuula
Raikaslehto Henna
Räty Pekka
Vepsä Kari
Vitikainen Eero

kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut osallistujat

Kärkäs Pekka
Strömberg Mika
Tiimo Pasi

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapj.
talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Poissa

87
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen ja luki aloitukseksi
Helluntairukouksen.
88
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on sähköpostilla 5.6.2019
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:

Esitys hyväksyttiin.
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89
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 Eero Vitikainen ja Esa Hirvonen.
Pöytäkirja tarkastetaan hallintosihteerin huoneessa torstaina 13.6.2019 klo
12.30.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Eero Vitikainen ja Ritva Pohjola.

90
Ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

91
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä:
§ 97 Reunakiven asentaminen hautapaikka B-22-1274,1275.
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92
Kirkkoneuvoston esityslistojen julkisuus
Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen
Kirkkoneuvosto päätti 20.2.2019 (§ 33) antaa viestintäryhmän tehtäväksi
käydä läpi seurakunnan viestintäsuunnitelma, jolloin työskentelyn yhtenä
osana viestintäryhmä jättää esityksen kirkkoneuvostolle siitä, millaista
käytäntöä Imatran seurakunta noudattaa kirkkoneuvoston esityslistojen
julkisuuden osalta.
Viestintäryhmä on kokoontunut 8.4. ja 7.5.2019. Kirkkoneuvostolta saamansa
tehtävän mukaisesti viestintäryhmä on käynyt läpi seurakunnan
viestintäsuunnitelmaa sekä selvittänyt millaisia käytäntöjä eri seurakunnissa
tai seurakuntayhtymissä on kirkko-/seurakuntaneuvostojen esityslistojen
julkisuuden osalta. Viestintäryhmä on selvittänyt myös tehtäväksiantoon
liittyvää lainsäädäntöä, joita ovat laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta,
asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä
tiedonhallintatavasta sekä kirkkolain ja kirkkojärjestyksen määräykset
asiakirjojen julkisuudesta ja salassapidosta.
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (6 §) linjaa, että pöytäkirja tulee
julkiseksi, kun se on tarkastuksen jälkeen allekirjoitettu tai sitä vastaavalla
tavalla varmennettu. Asian valmistelemiseksi laadittu tai muutoin
viranomaisen sisäiseen työskentelyyn tarkoitettu asiakirja ei ole julkinen.
Kirkkoneuvoston esityslistan julkisuutta ennen kokousta on arvioitava
tiedotuksen ja julkisuusmyönteisyyden kannalta. Julkisuusperiaate edellyttää
aktiivista tietojen antamista ja tiedottamista sekä vireilläolosta ilmoittamista.
KJ 7:9 § 2 momentin mukaan seurakunnan jäsenille on sopivin tavoin
annettava riittävät tiedot yleistä mielenkiintoa herättävistä vireillä olevista
asioista ja suunnitelmista. Esityslistojen julkisuus on osa seurakunnan
tiedotustoimintaa. Kirkkoneuvosto vastaa tästä tiedotustoiminnasta.
Kirkkoneuvoston esityslistoista pääosa voidaan julkistaa ennen kokousta,
mutta poikkeuksiakin on. Esityslista tai pöytäkirja ei ole koskaan
yleisöjulkinen siltä osin, kun siinä on lain mukaan ehdottomasti salassa
pidettävää tietoa. Salassa on pidettävä tietoja, joiden julkistaminen voi
vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai
ammattisalaisuuden, tai joita ei teknisistä syistä saada sähköiseen muotoon.
(Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004,
Henkilötietolaki § 523/1999, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007)
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Kirkkoneuvoston esityslistojen nykyinen julkaisukäytäntö etenee niin, että
viikkoa ennen kokousta esityslista lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille ja
kirkkovaltuuston puheenjohtajistolle. Asialuettelo/kokouskutsu laitetaan
Tietotalon seinälle viikkoa ennen kirkkoneuvoston kokousta.
Asialuettelo/kokouskutsu laitetaan seurakunnan kotisivulle ja lähetetään
lehdistölle tiistaina ennen keskiviikon kokousta.
Esitys:

Imatran seurakunnan kirkkoneuvoston tulevien kokousten esityslistat
julkaistaan noin viikkoa ennen kokousta seurakunnan ilmoitustaululla sekä
kotisivulla internetissä. Esityslista vaihdetaan pöytäkirjaan kokouksen ja
pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen.
Esityslistojen yhteydessä tai päätösasiakirjoissa saattaa olla liitteitä, joita ei
julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä
tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden
suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole
teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon.

Päätös:

Esa Hirvonen esitti, että pelkkä asialista riittäisi. Esityksensä ei saanut
kannatusta.
Puheenjohtaja totesi, että päätöksi tuli pohjaesityksen mukainen esitys.
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93
Tiedottajan virkavaali
Valmistelija: Kirkkoneuvoston valitsema haastattelutyöryhmä
Esittelijä:
kirkkoherra Arto Marttinen, p. p. 040 522 0741
Kirkkoneuvosto julisti Imatran seurakunnan tiedottajan viran haettavaksi
kokouksessaan 8.5.2019. Hakuaika päättyi 31.5.2019. Määräaikaan mennessä
tuli 24 hakemusta. Yksi hakemus tuli määräajan jälkeen. Liitteenä hakijat ja
hakuilmoitus.
Kirkkoneuvosto valitsi haastatteluryhmän, johon kuuluivat kirkkoherra Arto
Marttinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Kärkäs, kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja Mika Strömberg, kirkkoneuvoston edustaja Kari Vepsä ja
hallintosihteeri Sirpa Kauppinen.
Kirkkoherra Arto Marttinen valitsi haastatteluun: hallintotieteiden maisteri
Liisa Kainulainen, filosofian maisteri Heidi Kvist, teologian ja valtiotieteen
kandidaatti Ari Minadis, teologian maisteri Markus Monteiro Kartano,
toimittaja Juhani Partanen, medianomi AMK Atso Suopanki.
Haastattelut pidettiin Olavinkulmassa tiistaina 4.6.2019. Kaikilta
haastatteluun pyydetyiltä selvitettiin saman haastattelurungon avulla
tiedottajan virkaan vaadittavia seurakunnan tiedotuksen tietoja ja taitoja.
Käytettävissä olevien asiakirjojen ja haastattelujen perusteella
haastatteluryhmä päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle filosofian
maisteri Heidi Kvistin valitsemista Imatran seurakunnan avoinna olevaan
tiedottajan virkaan. Jos Heidi Kvist ei ota virkaa vastaan, haastatteluryhmä
esittää varalle Ari Minadista. Liite.
Esitys:

Kirkkoneuvosto suorittaa virkavaalin.
Haastatteluryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti kirkkoneuvosto valitsee
tiedottajan virkaan filosofian maisteri Heidi Kvist. Jos hän ei ota tiedottajan
virkaa vastaan, varalle valitaan teologian kandidaatti Ari Minadis.
Virka tulee ottaa vastaan 12.8.2019 tai sopimuksen mukaan. Tiedottajan
palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen. Virkaan valitun on ennen
tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan. Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla.
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Päätös:

Kirkkoneuvosto suoritti virkavaalin ja valitsi yksimielisesti Imatran
seurakunnan tiedottajan virkaan filosofian maisteri Heidi Kvistin. Jos hän ei
ota tiedottajan virkaa vastaan, varalle kirkkoneuvosto valitsi teologian
kandidaatti Ari Minadisin.
Virka tulee ottaa vastaan 12.8.2019 tai sopimuksen mukaan. Tiedottajan
palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen. Virkaan valitun on ennen
tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan. Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

94
Avustusmäärärahan jako lähetysjärjestöille
Valmistelija: lähetyssihteeri Ari Niemetmaa
Esittelijä:
kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741.
Piispainkokouksen suositusten mukainen seurakuntien avustus Kirkon
lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle on noin 2-3 prosenttia
kirkollisverotuloista (Kirkon lähetystyön toimikunta 4.3.2008). Kirkon
lähetystyön toimikunta suosittaa 18.9.2018, että seurakunta myöntää
lähetystyön ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahoja kirkon
sopimusjärjestöille. Sopimusjärjestöillä tarkoitetaan tässä niitä järjestöjä,
jotka ovat solmineet perussopimuksen kirkkohallituksen kanssa. Lisäksi
Kirkon lähetystyön toimikunta suosittelee seurakunnille seuraavia
arviointiperusteita avustusten jakoperusteiden välineiksi:
1. Järjestön rooli seurakunnan oman lähetystehtävän toteuttamisessa.
Tähän liittyvät seurakunnan ja järjestöjen väliset sopimukset, niiden
kokonaissummat ja seurakunnan ja järjestön välinen yhteistyö.
2. Seurakunnan mahdollisuus osallistua järjestön lähetystoiminnan
strategiseen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä järjestön
päätöksentekoon. Mikä tarkoittaa sitä, että seurakuntaa ei voi pitää
lähetystyön osalta vain työn rahoittajana.
3. Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kannatustilasto, jonka avulla
voidaan nähdä järjestön saama vapaaehtoisen kannatuksen määrä.
Kirkon sopimuskumppaneina toimivia lähetysjärjestöjä tulee kohdella
keskenään tasavertaisesti siten, että ne järjestöt, joilla on yhteistyö- tai
nimikkosopimus Imatran seurakunnan kanssa, saavat avustusmäärärahasta
vähintään voimassa olevien sopimuksien mukaiset tavoitesummat.
Sopimuksien kannatustavoitteen ylittävän avustusmäärän, 250 euroa,
jakamisesta voidaan tehdä oma päätös tai sopimustavoitteet ylittävä
avustusmäärä voidaan jakaa edellisen vuoden toteutuneen järjestökohtaisen
vapaaehtoisen kannatuksen suhteessa.

IMATRAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

5/2019

8 (12)

12.6.2019

Avustusten ehtona on, että avustusta saavan tulee toimittaa seurakuntaan
edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös tai muu luotettava selvitys
avustuksen käytöstä. Taloustoimisto ei ole maksanut muuten jo myönnettyä
avustusta, ellei selvitystä ole saatu.
Esitys:

Kirkkoneuvosto jakaa vuoden 2019 talousarvioavustukset lähetysjärjestöille
siten, että ensin maksetaan järjestöille yhteistyö- tai nimikkosopimuksien
mukaiset kannatustavoitteiden summat. Sopimuksien kannatustavoitteet
ylittävä määräraha 250 euroa annetaan Medialähetys Sanansaattajat ry:lle …
tekemään työhön. … ovat osallistuneet merkittävästi vuodesta 2017 Imatran
seurakunnan turvapaikanhakijoiden hyväksi tekemään työhön. … antaa
säännöllisesti arabian kielistä opetusta kastetuille turvapaikanhakijoille ja
opettaa tarvittaessa arabiankielellä rippikoulussa kasteelle valmistuvia.
Kirkkoneuvosto jakaa vuoden 2019 talousarvioavustukset lähetysjärjestöille
seuraavasti (suluissa vuoden 2018 luvut):

Päätös:

1) Kirkon lähetysjärjestöille yhteensä

54.500

(54.500)

- Suomen Ev.lut. Kansanlähetys (SEKL)

18.000

(18.085)

- Lähetysyhdistys Kylväjä (LK)

12.000

(12.025)

- Suomen Lähetysseura (SLS)

11.000

(11.050)

- Medialähetys Sanansaattajat (Sansa)

7.500

(7.535)

- Medialähetys Sanansaattajat (Sansa)

250

- Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley)

3.250

(3.295)

- Suomen Pipliaseura (SPS)

2.500

(2.510)

Esitys hyväksyttiin.
Samalla kirkkoneuvosto edellytti, että lähetyssihteeri Ari Niemetmaa
tutustuttaa heidät tarkemmin lähetysjärjestöihin ja niiden toimintaan jonkun
tulevan kokouksen yhteydessä.
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95
Määräaikainen palkantarkistus
Ei julkinen. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 §
Esittelijä ja valmistelija:

palkka-asiamies Pasi Tiimo, p. 040 505 7460

96
Imatran Puutalo ry avustushakemus
Valmistelija: talousjohtaja Pasi Tiimo
Esittelijä:
kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741.
Imatran Puutalo ry (ent. Imatran Mielenterveys ry) anoo 28.5.2019
päiväämällään kirjeellä kohdennettua toiminta-avustusta Leppävirralla 23. –
25.8.2019 järjestettävien Mielenterveyden keskusliiton
mielenterveyskuntoutujille tarkoitettujen Kulttuuri- ja yleisurheilupäivien
matka- ja ruokakuluihin. Kahdella pikkubussilla tehtävään matkaan lähtee
noin 18 henkilöä ja sen kokonaiskustannuksien arvioidaan olevan reilut 700
euroa.
Seurakunnalta anottava avustusmäärä on 560 €.
Imatran Puutaloyhdistys anomus on esityslistan liitteenä.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää tukea Imatran Puutalo ry:n Kulttuuri- ja
yleisurheilupäivien menoja 560 €:lla kuitteja vastaan.

Päätös:

Keskustelun aikana Arno Pihkala esitti, että tukea ei myönnetä ollenkaan.
Esitystä kannattivat Esa Hirvonen ja Raisa Pöntinen. Kari Vepsä ehdotti, että
tukea myönnettäisiin vain 350€. Tätä ehdotusta kannatti Pekka Räty.
Ensin äänestettiin Arno Pihkalan ja Kari Vepsän esityksien välillä. Kari Vepsän
esitys oli JAA ja Arno Pihkalan EI. Kari Vepsän esitys sai 7 ääntä ja Arno
Pihkalan esitys sai 3 ääntä.
Seuraavaksi äänestettiin voittaneen Kari Vepsän esityksen ja pohjaesityksen
välillä. Pohjaesitys oli JAA ja Kari Vepsän esitys EI. Kari Vepsän esitys sai 6
ääntä ja pohjaesitys 3, yksi ei äänestänyt.
Puheenjohtaja totesi, että Kari Vepsän esitys tuli päätökseksi ja tukea
myönnetään 350€ kuitteja vastaan.
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97
Reunakiven asentaminen hautapaikka
Valmistelija: ylipuutarhuri Ari Ylähollo p. 0400 752 629
Esittelijä:
talousjohtaja Pasi Tiimo 0. 040 505 7460

98
Verotulokertymä 1 - 5 /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. 5 kk

2.041.666 €

216.395 €

Kert. 1 - 5/2019

2.444.551 €

216.395 €

49,9 % (41,6 %)

41,6 % (41,6 %)

Tot.-% (keskim. -%)
Ylitys / - Alitus (€)
Kert. 1 - 5/2018
Muutos ed. vuod.
vast. ajank. €/%

402.885 €
2.466.155 €
- 21.604 € / - 0,9 %

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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99
Kirkkoherran päätösluettelo
Valmistelija ja esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 6.5. –
21.5.2019 nro 61 – 74.
Esitys:

Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

100
Talousjohtajan päätösluettelo
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460

Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 3.5.
– 7.5.2019 nro 23 – 26.
Esitys:

Tehty päätös merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

101
Muut esille tulevat asiat
Eero Vitikainen, Henna Raikaslehto ja Kari Vepsä jättivät aloitteen strategisen
suunnitteluprosessin käyttöön otosta Imatran seurakunnassa. Aloite liitteenä.

102
Seuraava kokous

Kirkkoneuvosto seuraava kokous on keskiviikkona 3.7.2019.

103
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 18.40
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Arto Marttinen
puheenjohtaja

Pasi Tiimo
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu 13.6.2019 ja hyväksytään

Eero Vitikainen

Ritva Pohjola

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 14.6.2019 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti nähtävänä 15.6. –
28.6.2019 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.

Sirpa Kauppinen
hallintosihteeri

