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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 
 

 

Aika  keskiviikkona 16.10.2019 klo 18.00 – 19.25 

Paikka  Olavinkulma, kahvio 

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

Pihkala Arno  jäsen 
Pohjola Ritva  jäsen 
Pöntinen Raisa jäsen 
Räty Pekka  jäsen  
Vepsä Kari  jäsen, varapuheenjohtaja 1.9.-31.12.2019 
Vitikainen Eero jäsen 
Aalto Airi  T. Rahkosen varajäsen 
Mäkinen Kauko H. Raikaslehdon varajäsen 
 
 

Muut osallistujat Kärkäs Pekka  kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Tiimo Pasi  talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

Poissa  Rahkonen Tuula jäsen 
  Strömberg Mika kirkkovaltuuston varapj. 
  Henna Raikaslehto jäsen 

 

 

161 
Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen ja piti 
alkuhartauden Luukkaan evankeliumi kohdasta 16:19-21. 
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162 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esityslista on sähköpostilla 9.10.2019 

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. 

 
163 
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 Pekka Räty ja Kari Vepsä  
Pöytäkirja tarkastetaan hallintosihteerin huoneessa torstaina 17.10.2019 klo 
13.00. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

164 
Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

165 
Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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166 
Kirkkovaltuuston 29.5.2019 ja 2.10.2019 pitämien kokousten päätösten lainmukaisuus ja 
täytäntöönpanokelpoisuus  

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

Kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja 
täytäntöönpano kuuluvat kirkkoneuvoston tehtäviin (KL 10:1, 10:6 §).  

Kirkkoneuvosto on vuonna 2002 päättänyt, että kirkkoneuvosto käsittelee 
valtuuston kokousta seuraavassa kokouksessa sopivaksi katsomallaan tavalla 
valtuuston pöytäkirjan sekä toteaa, ovatko valtuuston päätökset lainmukaisia 
ja täytäntöönpanokelpoisia. 

Kirkkovaltuuston kokousten 29.5.2019 ja 2.10.2019 pöytäkirjat ovat 
nähtävänä kirkkoneuvoston kokouksessa. 

Esitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 29.5.2019 ja 2.10.2019 tekemät 
päätökset ovat lainmukaisia ja täytäntöönpanokelpoisia. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

167 
Kappalaisen virka 

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

Kappalainen Timo Kälviäinen on ilmoittanut tuomiokapitulille eroavansa 
Imatran seurakunnan kappalaisen virasta 1.10.2019 lukien. 

Pastori Timo Kälviäiseltä vapautuvan kappalaisen viran julistaa haettavaksi 
tuomiokapituli vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus 
asianmukaisella tavalla (KJ 6:14 §). Hakuajan päätyttyä tuomiokapituli tutkii 
hakijoiden kelpoisuuden virkaan (KJ 6:15). Kappalaisen virkaa hakevan tulee 
esimerkiksi olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi (KJ 6:10).   

Tuomiokapituli lähettää kappalaisen vaalia varten seurakunnalle hakijoiden 
hakemukset ja lausuntonsa hakijoista. Lausunnossa todetaan hakijoiden 
kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja kykynsä haettavana olevaan 
virkaan (KJ 6:16 §).  

Kirkkoneuvosto nimeää haastattelutyöryhmän. Haastatteluryhmään kuuluvat 
kirkkoherra Arto Marttinen, kaksi kirkkoneuvoston nimeämää 
luottamushenkilöiden edustajaa ja hallintosihteeri Sirpa Kauppinen. 
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Kirkkovaltuusto valitsee virkaan jonkun niistä hakijoista, jotka tuomiokapituli 
on todennut kelpoisiksi virkaan (KJ 6:20). Jos äänet kappalaisen vaalissa ovat 
menneet tasan, tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen jollekin eniten 
ääniä saaneista hakijoista ottaen huomioon hakijoista tekemänsä lausunnot.  

Kun kirkkovaltuusto on toimittanut kappalaisen vaalin, sen on lähetettävä 
kappalaisen viran hakemusasiakirjat ja ote pöytäkirjasta tuomiokapitulille. 
Pöytäkirjan otteeseen on liitettävä ilmoitus siitä, milloin päätös 
valitusosoituksineen on annettu tiedoksi hakijoille. Tuomiokapituli antaa 
virkaan valitulle viranhoitomääräyksen kirkkovaltuuston päätöksen tultua 
lainvoimaiseksi (KJ 6:20 §). 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää pyytää tuomiokapitulia julistamaan kappalaisen viran 
haettavaksi.  

Kirkkoneuvosto valitsee haastattelutyöryhmään kaksi 
luottamushenkilöedustajaa. 

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti pyytää tuomiokapitulia julistamaan kappalaisen viran 
haettavaksi.  

Kirkkoneuvosto valitsi haastattelutyöryhmään luottamushenkilöistä Mika 
Strömbergin, Airi Aallon ja Pekka Kärkkään.  

 

168 
Oppisopimuskoulutettavan määräaikaiseen työsopimussuhteeseen ottaminen 

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

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto palkkaa henkilön yli 
vuoden kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen. 

Seurakunnassa on kesästä 2018 lähtien ollut enää kaksi päätoimista suntio-
vahtimestaria, kun Kolmen Ristin kirkon pitkäaikainen suntio jäi eläkkeelle. 
Säästösyistä hänen tilalleen ei palkattu uutta. Syksyllä 2020 toinen näistä 
jäljellä olevista suntioista eläköityy. Tällöin käsillä olisi kahden suntio-
vahtimestarin vajaus, jolloin toiminnot eivät enää tulisi pyörimään.  
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Imatran seurakuntaan on ajoittain otettu työhön oppisopimuskoulutettavia 
henkilöitä. Imatralainen suntio-opiskelija lähestyi puhelimitse 
kiinteistöpäällikköä loppukesästä ja tiedusteli mahdollisuutta työskennellä 
työssäoppijana ja antaa opiskeluun kuuluvia näyttöjä Imatran seurakunnassa. 
Teoriakoulutus hänellä on alkanut Seurakuntaopistossa Järvenpäässä ja 
käytännön työssäoppiminen tapahtuisi seurakuntamme eri kirkoissa sekä 
hautausmaalla nimetyn työpaikkaohjaajan opastamana. Työssäolosta 
maksettaisiin KirVESTES:in Liite 5:n 3 § 2. mom mukainen palkka.  

Nykyisin kouluttautuvien suntio-vahtimestareiden osaaminen ja tuleva 
työnkuvakin tulee olemaan entistä laajempi, kun heidän opiskeluunsakin 
sisältyy hautausmaaosuutta ja mm. krematoriojakso.  

Kiinteistöpäällikkö, joka on myös suntio-vahtimestareiden esimies, puoltaa 
oppisopimusopiskelijan työhönottamista. 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää ottaa määräaikaiseksi työsopimussuhteiseksi 
työntekijäksi suntio-vahtimestariopiskelija … ajalle 1.10.2019 – 22.12.2020, 
joka on hänen arvioitu oppisopimuskoulutuksensa kesto.  

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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169 
Hautainhoitorahaston kesäkukat 2020 

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

Tarjouspyynnöt lähetettiin kesän 2020 kukista kahdelle puutarhalle: Ansari-
Yhtymä Oy, Luumäki ja Reetantarha Oy, Pertunmaa. Uutena lajina on 
Puistoahkeraliisa, Compact lila. 

Puutarhojen kukkatilausten yhteenveto (hintoihin lisätään arvonlisävero). 

…. 

Tarjoukset jättäneet tarhat ovat monivuotisia yhteistyökumppaneita 
seurakunnan kanssa eikä laadullisia eroja juurikaan ole. Lajikevalikoima on 
Reetantarhalla laajempi.  

Kukkatilaus on jaettu puutarhojen kesken. Kokemusten perusteella ei suurta 
määrää yhtä kasvilajia kannata tilata yhdestä paikasta. 

… 

Tilauksen loppusumma tulee olemaan 30.055,00 € (alv 0%).  

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hautainhoitorahaston kesäkukkien 
hankinnan vuodelle 2020 jaettuna tarjouksensa jättäneiden puutarhojen 
kesken siten, että Ansari-Yhtymältä tilataan … ja Reetantarha Oy 
Pertunmaalta tilataan … Tilauksen loppusumma tulee olemaan 30.055,00 € 
(alv 0%). 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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170 
Hautaustoimen hinnasto 2020 
 

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

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

Nykyisillä hinnoilla uurnahautaus on 20 euroa halvempi kuin arkkuhautaus. 
Hautaus- ja muistotilaisuuksien kulut ovat kuolinpesän kuluja. Jos 
kuolinpesän varat eivät riitä, vastaa kuluista tilauksen tehnyt pesän osakas.  

Hautaushinnat sisältävät haudan avaamisen ja peittämisen. Siunauskappelin 
ja kylmätilojen vuokra peritään erikseen. Hautaushintoja tarkistetaan siten, 
että imatralaisen seurakuntaan kuuluvan arkkuhautauksesta peritty maksu 
nousee yhteensä 40 € ja väestörekisteriin kuuluvien yhteensä 69 €.  

Vertailutiedot osoittavat, että hautaushinnat Imatralla ovat valtakunnallisesti 
alhaisimmasta päästä. 

Hautasija- ja tuhkaushinnat sekä Uurnapuiston laatat 

Hautasijahinnat pysyvät ennallaan. Tuhkaushintoja tarkistetaan 30 € ylöspäin 
vastaamaan krematorion huolto- ja ylläpitokustannusten nousua. 
Uurnapuiston laatan hankintahinta nousi paikallisen yrityksen lopetettua 30 
€, joka lisätään laatasta perittävään hintaan.  

Esityslistan liitteinä ”Hautaustoimen hinnasto 2020” sekä vertailevaa 
hintatietoa. 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että hautaustoimen hintoja tarkistetaan liitteenä 
olevan ”Hautaustoimen hinnasto 2020” mukaisiksi 1.1.2020 alkaen.   

Päätös: Kari Vepsä esitti, että tuhkaushinta imatralaisille olisi 280 € ja muille 330 € 
1.1.2020 alkaen. Esitystä kannatti Pekka Räty. 

Puheenjohtaja totesi, että on tullut pohjaesityksestä poikkeava esitys, jota on 
kannatettu. Suoritetaan kädennosto äänestys, jossa pohjaesitys on JAA ja Kari 
Vepsän esitys EI.  
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Äänestyksessä pohjaesitys sai 2 ääntä. Pohjaesityksen puolesta äänestivät 
Kauko Mäkinen ja puheenjohtaja. Kari Vepsän esitys sai 9 ääntä. EI äänestivät 
Kari Vepsä, Airi Aalto, Esa Hirvonen, Sirpa Koistinen, Arno Pihkala, Ritva 
Pohjola, Raisa Pöntinen, Pekka Räty, Eero Vitikainen. 

Puheenjohtaja totesi, että tuhkaushinta imatralaisille on 280 € ja 
ulkopaikkakuntalaisille 330 € 1.1.2020 alkaen. 

 

171 
Saarlammentien varrella sijaitsevasta määräalasta saatu ostotarjous 

Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 0404 505 7460 

Seurakunta on vuodesta 19.11.1962 rekisteröidystä uusajosta alkaen 
omistanut osana Törölahden (700-463-3-53) palstaa Puumalantien 
länsipuolella erottamattoman n. 3600 m2:n suuruisen määräalan, jolla ovat 
sijainneet … omistamat vapaa-ajan asuin- ja talousrakennukset… osti vuonna 
1959 alueella sijaitsevat rakennukset itselleen silloiselta omistajalta Enso-
Gutzeit Oy:ltä. Suku on vuokrannut rakennustensa alla olevan maa-alueen 
seurakunnalta 330 €:n vuosivuokralla aina viideksi vuodeksi kerrallaan ja 
tämän hetkinen vuokrasopimus on päättymässä 31.12.2019.  

…., ja sitä ennen hänen isänsä, on vuosien mittaan jo muutamaan kertaan 
esittänyt seurakunnalle, että haluaisi ostaa kyseisen suvulleen vuokrattuna 
olevan määräalan. Näin hän on jälleen kerran 22.9.2019 tehnyt jättäessään 
seurakunnalle kyseisellä päivämäärällä päivätyn ostotarjouksen. 

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).  

Liitteenä … ostotarjous, josta käy tarkemmin ilmi määräalan ominaisuudet ja 
historia sekä karttaote.  

Kiinteistövälittäjän arvio määräalasta esitellään kokouksessa. 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että karttaotteen 
mukainen erottamaton n. 3600 m2:n määräala Törölahti –kiinteistöstä (700-
463-3-53) myydään …kauppahinnalla. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan 
Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Lohkomiskuluista vastaa ostaja. 

Päätös: Kirkkoneuvosto palautti esityksen uudelleen valmisteltavaksi.  
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172 
Verotulokertymä 1 - 9 /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. 9 kk 3.675.000 € 389.512 € 

Kert. 1 - 9/2019 3.919.814 € 389.512 € 

Tot.-% (keskim. -%) 80 % (75 %)  75 % (75 %) 

Ylitys / - Alitus (€) 244.814 €  

Kert. 1 - 9/2018 4.355.840 €  

 Muutos ed. vuod. 
vast. ajank. €/% 

- 436.026 € / - 11 %  

 

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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173 
Kirkkoherran päätösluettelo 

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

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 15.9. – 
9.10.2019 nro 113 – 130. 

Esitys: Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

174 
Talousjohtajan päätösluettelo 

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

Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 23.8. 
– 30.9.2019 nro 35 – 45. 

Esitys: Tehty päätös merkitään tiedoksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

175 
Saapuneet kirjeet ja asiakirjat 

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

Kirkkohallituksen yleiskirjeet: 
(https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-
yleiskirjeet) 
 
Yleiskirje 11/2019 
Vuoden 2020 kirkkokolehdit 
 
Yleiskirje 12/2019 
Uudet hallinnolliset mallisäännöt 
 
Yleiskirje 13/2019 
Vuoden 2020 talousarvion valmistelun perusteita 

  

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet
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Yleiskirje 14/2019 
Seurakunnan valmiussuunnitelman laatimisohje 2019 
 
Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet: 
(https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet/yleiskirjeet-
2010-) 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkitään tiedoksi. 

176 
Muut esille tulevat asiat  

Kari Vepsä toi kirkkoneuvoston keskusteltavaksi hautausmaan 
työntekijätilanteen. 

 

177 
Seuraava kokous Kirkkoneuvosto seuraava kokous on keskiviikkona 6.11.2019 klo 18 

Olavinkulmassa. 

 

178 
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen 
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 19.25 

 
 
 
 
Arto Marttinen  Pasi Tiimo 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 

Pöytäkirja tarkastettu 17.10.2019 ja hyväksytään 
 
 
 
 
 
Pekka Räty   Kari Vepsä 
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Pöytäkirja on asetettu nähtäville 18.10.2019 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti nähtävänä 19.10. 
–1.11.2019 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. 

 
 
 

Sirpa Kauppinen 
hallintosihteeri 

 


