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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 
 
Aika  keskiviikko 27.11.2019 klo 18.30 – 20.00 

Paikka  Päivärannan kurssikeskus, Päivärannantie 7 

Jäsenet:  Kärkäs Pekka puheenjohtaja  
Strömberg Mika varapuheenjohtaja 
Aalto Airi 
Hirvonen Esa 
Ignatius Kalevi 
Immonen Erkki 
Koistinen Sirpa 
Kuvaja Marjut 
Lajunen Liisa 
Laukkanen Jari 
Martikainen Leena 
Mäkinen Kauko 
Paldanius Kari 
Pihkala Arno 
Pohjola Ritva 
Rautsiala Petri 
Roiha Helena 
Roiha Ulriikka 
Räty Pekka 
Tikka Arto 
Vepsä Kari 
Vitikainen Eero 
Viuhko Jaakko 
Lahtinen Juhani varajäsen 
Korte Irene  varajäsen 
 

Poissa:  Rahkonen Tuula 
Raikaslehto Henna 
Tiihonen Marko 
Pöntinen Raisa 
Dahlgren Tuija varajäsen 
 
 

Muut osallistujat: Marttinen Arto kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja 
  Tiimo Pasi  talousjohtaja 

 Kauppinen Sirpa sihteeri 
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40 
Kokouksen avaus 

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Kärkäs avasi kokouksen ja kirkkoherra 
Arto Marttinen piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 2:1-2. 

 

41 
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 lähetetty sähköpostilla Postin lakon vuoksi 20.11.2019  

Kokouksen asialista on nähtävänä seurakunnan toimitilassa, Imatran 
Tietotalo, F. O. Virtasenkatu 6, 3. kerros, 20.11.2019 lähtien 
kirkkoherranviraston aukioloaikoina. 

Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä samassa paikassa 28.11.2019 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 25/27. 

 

42 
Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. 

Esitys:  Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Liisa Lajunen ja Jari Laukkanen, 
jotka valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. 

Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 28.11.2019 klo 10.00 hallintosihteerin 
työhuoneessa.  

Päätös:  Esitys hyväksyttiin.  
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43 
Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys:  Ääntenlaskijat valitaan aakkosjärjestyksen lopusta lukien. Vuorossa ovat 
Helena Roiha ja Petri Rautsiala, jotka valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 

 

 

44 
Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys:  Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 

 

45 
Nuorisotyönohjaajan viran lakkauttaminen 

Kirkkoneuvosto 6.11.2019 § 185 

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

Kirkkoneuvosto myönsi 20.2.2019 pidetyssä kokouksessaan 
nuorisotyönohjaaja Liisa Eroselle eron nuorisotyönohjaajan virasta 1.10.2019 
alkaen. 

Avoimien virkojen kohtaloa mietittäessä on huomioitava, että seurakuntien 
tulokehitys on sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä laskeva, joten 
seurakunnan on vähennettävä henkilöstökustannuksia. Imatran 
seurakunnassa nuorisotyöntekijän palkkaluokka on 502, jolloin viran 
vuosikustannukset sivukuluineen ovat n. 42.000 € 

Mikäli virkoja vähennettäisiin sitä mukaa kuin niitä vapautuu, seurakunta ei 
toimisi vastuullisesti. Seurakunnan on seurattava, mitä ympärillä tapahtuu. 
Voimavaroja on keskitettävä sinne, missä niille on eniten tarvetta.  

Imatralla syntyvien lasten määrä on vähenevä, joten ikäluokat pienenevät. 
Samalla työ lasten ja nuorten parissa painottuu niin, että yhä enemmän on 
erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. Tämä tarkoittaa, että nuorisotyössä 
painottuu erityistä tukea tarjoava työ nuorten parissa.  
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Kirkkohallituksen tilastoissa Imatran seurakuntaa verrataan Mikkelin 
hiippakunnan osalta Haminan, Heinolan, Kiteen, Savonlinnan ja Taipaleen 
seurakuntiin sekä koko maan osalta Kurikan, Riihimäen, Sastamalan ja Vihdin 
seurakuntiin sekä Raaseporin seurakuntayhtymään. Näissä seurakunnissa 
nuorisotyöntekijöitä on seuraavasti: 

Hamina: 6 
Heinola: 3 
Kitee: 3 ½ (toinen puolikas lähetyssihteeri) 
Savonlinna: 6 + kirkkomuusikko/nuorisotyöntekijä + nuorisodiakoni (vrt. 
erityisnuorisotyöntekijä) + nuorisotoimiston sihteeri 
Taipale: 4 
 
Kurikka: 4 ½ (toinen puolikas lähetyssihteeri) 
Raasepori: 5 
Riihimäki: 4 
Sastamala: 4 ½ (toinen puolikas lapsityö) 
Vihti: 5 
 
Imatralla on tällä hetkellä kuusi nuorisotyöntekijän virkaa, joista yksi on 
työalajohtaja. Mikäli yksi nuorisotyöntekijän virka lakkautetaan, jäljelle jää 
viisi nuorisotyöntekijän virkaa. Vertailuseurakuntien ja tiedossa olevien 
ikäluokkien pienenemisten perusteella tämä määrä on riittävä. Nuorisotiimi 
on kiitettävällä tavalla onnistunut järjestämään loppu vuoden työt, vaikka 
Liisa Eroselta vapautuneeseen virkaan ei ole nimetty viranhaltijaa.  

Seurakunnan strategia ohjaa miettimään asioita uusista näkökulmista. On 
mietittävä muitakin vaihtoehtoja kuin lakkauttaa virka tai täyttää virka.  
Imatran seurakunnan työntekijätilanne on nyt sellainen, ettei löydy 
mielekästä yhdistelmävirkaa, joka voitaisiin perustaa mahdollisesti 
lakkautettavan nuorisotyöntekijän viran paikalle. Siksi on syytä lakkauttaa 
Liisa Eroselta vapautunut nuorisotyöntekijän virka. 

Viran lakkauttamisella on vaikutusta lasten ja nuorten parissa tehtävään 
työhön (KJ 23:3 §). Viidellä työntekijällä on vähemmän silmiä ja korvia sekä 
vähemmän aikaa kohdata lapsia ja nuoria kuin kuudella työntekijällä. 
Tällainen henkilöstövähennys ei kohdistu mihinkään yksittäiseen, 
nimettävissä olevaan lasten tai nuorten ryhmään. Suurin menetys on pitkään 
lasten ja nuorten parissa toimineen osaavan asiantuntijapersoonan 
poistuminen työyhteisöstä. Toista vastaavanlaista persoonaa ei ole saatavissa 
korvaajaksi. Samalla viran lakkauttaminen antaa mahdollisuuden miettiä työn 
prioriteetteja ja päivittää sitä, mikä nuorten parissa tehtävässä työssä on 
kaikkein keskeisintä. Viime kesän kokemuksen perusteella yhden viran 
lakkauttamisen aiheuttamista haitoista on mahdollista selviytyä työalat 
ylittävällä yhteistyöllä.  
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Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että lakkautetaan 
nuorisotyönohjaajan virka 31.12.2019. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin Sirpa Koistisen, Raisa Pöntisen, Henna 
Raikaslehdon ja Pekka Rädyn lisäyksellä, että kesäksi palkataan 
leiriohjaajia tarvittaessa, jotta leirien lukumääristä ei tarvitsisi 
tinkiä ja kaikki halukkaat mahtuisivat mukaan leireille. 

---- 

Kirkkovaltuusto 27.11.2019 § 45: 

Esitys:  Kirkkovaltuusto lakkauttaa nuorisotyönohjaajan viran 31.12.2019. 

Päätös:  Kirkkovaltuusto palautti asian kirkkoneuvostolle uudelleen valmisteltavaksi. 

 

46 
Saarlammentien varrella sijaitsevasta määräalasta saatu tarkennettu ostotarjous 

Kirkkoneuvosto 6.11.2019 § 189: 

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

Kirkkoneuvosto palautti 16.10.2019 kokouksessaan tämän esityksen 
uudelleen valmisteluun. 

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. .. isä 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 22.10.2019 tehnyt jättäessään 
seurakunnalle kyseisellä päivämäärällä päivätyn tarkennetun ostotarjouksen. 
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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).  

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: Esitys hyväksyttiin. 

---- 

Kirkkovaltuusto 27.11.2019 § 46: 

Esitys:  Kirkkovaltuusto päättää, 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:  Esitys hyväksyttiin. 

 

47 
Vuoden 2020 talousarvio ja toimintasuunnitelma 2021 – 2022 

Kirkkoneuvosto 6.11.2019 § 190: 

Valmistelija: talousjohtaja Pasi Tiimo  
Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Tehtäväalueiden esitysten pohjalta on laadittu esityslistan liitteenä oleva 
seurakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020 sekä 
taloussuunnitelmat vuosille 2021 – 2022. Esitys sisältää myös 
hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2021 - 
2022. 
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Talousarvion toimintatuottojen (ilman sisäisiä eriä) arvioidaan olevan 817.744 
€ (TA 2019: 892.608 €) eli muutos –8,4 %. Toimintakulujen määräksi 
budjetoidaan -5.307.755 € (TA 2019: - 5.390.061 €) eli pienennystä siinä -1,9 
%. Toimintakatteeksi muodostuu täten -4.490.011 € (TA 2019: - 4.497.453 €) 
eli jokseenkin sama kuin vuotta aiemminkin. Henkilöstömenojen suuruudeksi 
budjetoidaan ensi vuodeksi 3.387.832 e (TA 2019: 3.417.656 €). 

Kirkollisveroa arvioidaan kertyvän 4.850.000 €, mikä on – 1 % eli - 50.000 € 
kuluvan vuoden arviota vähemmän. Siinä on vähennystä vain – 1 % siitä 
syystä, että työllisyyden paranemisen ja ansiotason nousun pitäisi vahvistaa 
kirkollisverotulokertymiä maassamme – toki alueellisia eroja aina syntyy 
väestönmuutoksen myötä. Valtionosuuden määräksi on arvioitu 512.450 € 
(TA 2019: 519.350) eli pienennystä siinä – 1,3 % 

Talousarviovuoden 2020 vuosikate on täten positiivinen 342.859 € (TA 2019: 
398.946 €) eli -14 % vuoden takaista pienempi. Suunnitelman mukaiset 
poistot kasvavat kirkon remontin myötä 317.222 euroon (TA 2019: 236.645 
€), ja vuosikate riittää nipin napin riittää kattamaan ne. Tilikaudesta 
muodostuu näillä määreillä poistoeron muutos huomioiden 109.160 € 
ylijäämäinen. 

Hautainhoitorahaston vuoden 2020 talousarvion toimintatuloiksi arvioidaan 
451.300 € (TA 2019: 435.000 €) ja toimintakuluiksi 447.713 € (TA 2019: 
427.157 €). Toimintakate on tällöin 3.587 € positiivinen. Rahoitustulojen ja 
poistojen jälkeen talousarvio osoittaa ylijäämää 18.967 € (TA 2018: 33.323 €). 

Taloussäännön 3 § mukaisesti kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista 
tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista.  

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle 
hyväksyttäväksi oheisena liitteenä olevan talousarvion ja 
toimintasuunnitelman vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelmat 
vuosille 2021 – 2022. Esitykseen sisältyy myös 
hautainhoitorahaston talousarvio ja toimintasuunnitelma 
vuodelle 2020. Kirkkovaltuusto vahvistaa sitovuustasoksi 
ulkoisen toimintakatteen kaikissa pääluokissa. Kirkkoneuvosto 
päättää kunkin tehtäväalueen ulkoisen toimintakatteen 
ylittämisestä. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

---- 
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Kirkkovaltuusto 27.11.2019 § 47: 

Esitys:  Kirkkovaltuusto hyväksyy oheisena liitteenä olevan talousarvion ja 
toimintasuunnitelman vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2021 – 
2022. Esitykseen sisältyy myös hautainhoitorahaston talousarvio ja 
toimintasuunnitelma vuodelle 2020. Kirkkovaltuusto vahvistaa 
sitovuustasoksi ulkoisen toimintakatteen kaikissa pääluokissa. 
Kirkkoneuvosto päättää kunkin tehtäväalueen ulkoisen toimintakatteen 
ylittämisestä. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 

 

48 
Tiedoksi alustava kokousaikataulu vuodelle 2020 

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Kärkäs kutsuu kirkkovaltuuston koolle 
2020 seuraavasti: 

• tiistaina 11.2. kirkolliskokousedustajien vaali  

• keskiviikkoisin 4.3., 27.5., 14.10. ja 25.11. 

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Marttinen kutsuu 
kirkkoneuvoston koolle 2020 seuraavasti keskiviikkoisin: 19.2., 25.3., 6.5., 
10.6., 19.8., 16.9.,4.11. ja 16.12. 

Valtuustoseminaari keskiviikkona 22.1. klo 17. Alustuksena kuullaan 
seurakunnan taloudellisia suuntaviivoja, jonka pohjalta käynnistyy 
strateginen suunnitteluprosessi. 

Esitys:  Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi.  

Päätös:  Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi alustavan kokousaikataulun vuodelle 2020. 

 

49 
Muut esille tulevat asiat 

Seurakunnan edustajina sankarihaudoilla Itsenäisyyspäivän 2019 ovat: 

− Tainionkoski Liisa Lajunen ja Marjut Kuvaja. 

− Imatrankoski Kari Vepsä ja Pekka Räty. 

− Vuoksenniska Eero Vitikainen. 

Hallintosihteeri lähettää osallistujille tarkemmat tiedot sähköpostilla. 
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50 
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja ilmoitti, että pöytäkirjaan liitetään KL 24 luvun mukainen 
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 20.00 

 

 

 

 

Pekka Kärkäs   Sirpa Kauppinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 

 
 
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 28.11.2019 
 
 
 
 

Liisa Lajunen   Jari Laukkanen 
 

 
 
 
 
Tämän pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on kuulutettu seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 20.11. – 
27.11.2019. Pöytäkirja pidetään nähtävänä seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla sekä 
kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina 28.11. – 28.12.2019, todistaa 
 
 
 
Sirpa Kauppinen 
hallintosihteeri 

 

 


