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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika  keskiviikkona 19.2.2020 klo 17.00 – 18.35 

Paikka  Olavinkulma, kahvio 

 
Läsnä  Marttinen Arto kirkkoherra, puheenjohtaja 
  Hirvonen Esa  jäsen, saapui kokoukseen klo 17.06 § 6:n aikana 
  Koistinen Sirpa  jäsen 

Pihkala Arno  jäsen 
Rahkonen Tuula jäsen, varapuheenjohtaja 
Räty Pekka  jäsen, poistui klo 18.13 § 11 käsittelyn aikana ja  

palasi klo 18.16 § 12 käsittelyn aikana 
Vepsä Kari  jäsen 
Vitikainen Eero jäsen 
Mäkinen Kauko H.Raikaslehdon varajäsen 
 

Muut osallistujat Kärkäs Pekka  kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
 Strömberg Mika kirkkovaltuuston varapj. 

Tiimo Pasi  talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 
Halla Susanna pastoraalikoulutuksen osuus, poistui pykälien 7, 8, 

ja 9 käsittely ajaksi 
Kvist Heidi  kutsuttuna pykälän 10 esittelyyn 

 

Poissa  Pöntinen Raisa jäsen 
Pohjola Ritva  jäsen 
Raikaslehto Henna jäsen 
 

1 
Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen ja piti 
alkuhartauden. 
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2 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esityslista on sähköpostilla 12.2.2020 

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. 

 
3 
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 Sirpa Koistinen ja Arno Pihkala.  
Pöytäkirja tarkastetaan hallintosihteerin huoneessa torstaina 20.2.2020 klo 
12.30. 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajat tulevat tarkastamaan pöytäkirjan Arno Pihkala 
torstaina 20.2.2020 ja Sirpa Koistinen perjantaina 21.2.2020. 

 
4 
Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

5 
Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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6 
Kirkkovaltuuston 27.11.2019 pitämän kokouksen 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. 

Kirkkovaltuusto kokouksen 27.11.2019 pöytäkirja on nähtävänä 
kirkkoneuvoston kokouksessa. 

Esitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 27.11.2019 tekemät päätökset 
ovat lainmukaisia ja täytäntöönpanokelpoisia. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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7 
II kappalaisen virka 

Valmistelija: Kirkkoneuvoston nimeämä haastattelutyöryhmä 
Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741 

Kirkkoneuvosto 16.10.2019 § 167 pyysi tuomiokapitulia avaamaan Imatran 
seurakuntaan II kappalaisen viran haettavaksi. Hakuaika päättyi 12.12.2019 
Virkaa hakivat pastorit Piia Frosti, Maritta Hartikainen ja Heli Kinisjärvi. 
Tuomiokapituli tutki hakijoiden kelpoisuuden virkaan (KJ 6:15). Liite. 

KJ 6:10 mukaan kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon 
suorittanut pappi. KJ 6:15 mukaan tuomiokapitulin tulee tehdä päätös hakijan 
kelpoisuudesta virkaan ja antaa hänestä lausunto seurakunnalle. Lausunnossa 
hakijaa arvioidaan hänen osoittamansa kyvyn ja taidon perusteella sekä 
ottaen huomioon seurakunnan tarpeet. Virka edellyttää suomen kielen 
erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää 
ymmärtämisen taitoa. Hakijoiden arvioiminen perustuu hakuasiakirjoihin. 

Kaikki hakijat ovat suorittaneet pastoraalitutkinnon ja heillä on kyseisen viran 
edellyttämä kielitaito. 

Kirkkoneuvoston nimeämä haastattelutyöryhmä, johon kuuluivat kirkkoherra 
Arto Marttinen, luottamushenkilöt Airi Aalto, Pekka Kärkäs ja Mika Strömberg 
sekä hallintosihteeri Sirpa Kauppinen, haastattelivat 7.2.2020 pastorit Piia 
Frostin ja Maritta Hartikaisen. Pastori Heli Kinisjärvi ilmoitti 6.2.2020, ettei 
tule haastatteluun. Liitteenä haastattelutyöryhmän muistio. 

Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti, että Imatran seurakunnan 
avoinna olevaan II kappalaisen virkaan valitaan pastori Piia Frosti. 

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaisi KJ 6:19 mukaisen 
virkavaalin.  

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Imatran seurakunnan II 
kappalaisen virkaan valitaan pastori Piia Frosti. 

Valmistelussa on huomioitu viran lapsivaikutus. 

Pastori Piia Frosti kutsutaan kirkkovaltuuston kokoukseen. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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8 
Nuorisotyönohjaajan virkavaali 

Valmistelija: haastatteluryhmä 
Esittelijä:  kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741  

Kirkkoneuvosto päätti 11.12.2019 § 208 julistaa nuorisotyönohjaajan viran 
haettavaksi. Kirkkoneuvosto päätti, että nuorisotyön viranhaltijan 
ensisijaisena tehtävänä on seurakunnan erityisnuorisotyö, mutta hän 
osallistuu resurssien mukaan muuhunkin nuoriso- ja rippikoulutyöhön sekä 
niihin varhaiskasvatuksen, diakonian tai muiden työalojen yhteistyötehtäviin, 
joissa toimitaan lasten, nuorten ja heidän perheidensä parissa. 

Kelpoisuusehtona on Kirkon säädöskokoelma nro 124 2 §:n mukainen 
pätevyys kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan.  

Viran palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmän 502 mukainen. Virkaan 
sovelletaan kuuden kuukauden koeaika. 

Virkaan valittavan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja 
hänen tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä 
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu rikosrekisteriote 

Valmistelussa on huomioitu viran lapsivaikutus. 

Hakuaikana, joka päättyi 7.2.2020, virkaan tuli viisi hakemusta, joista kolme 
täytti viran kelpoisuusehdon. Liitteenä on yhteenveto hakeneista.  

Kirkkoneuvosto valitsi 11.2.2020 haastatteluryhmän, johon kuuluvat 
kirkkoherra Arto Marttinen, nuorisotyön työalajohtaja Ismo Häyhä, 
luottamushenkilöistä Pekka Kärkäs, Raisa Pöntinen ja Henna Raikaslehto sekä 
hallintosihteeri Sirpa Kauppinen. Haastattelun alussa luottamushenkilöistä 
Henna Raikaslehdon todettiin olevansa esteellinen osallistumaan 
haastatteluun hallintolain 28 § 1 momentin mukaan. 

Työalajohtaja Ismo Häyhä valitsi haastatteluun kaikki kolme viran 
kelpoisuusehdon täyttänyttä hakijaa: nuorisotyönohjaajat Tomi Hämäläisen, 
Tuomo Keskisen, Markus Rantasen. Haastattelut pidettiin maanantaina 
10.2.2020. Liitteenä on haastatteluryhmän muistio. 

Haastattelutyöryhmän esittää yksimielisesti, että kirkkoneuvosto valitsee 
Imatran seurakunnan avoinna olevaan nuorisotyönohjaajan virkaan Tomi 
Hämäläisen. 
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Esitys: Kirkkoneuvosto suorittaa nuorisotyönohjaajan virkavaalin.  

Kirkkoneuvosto valitsee haastattelutyöryhmän yksimielisen esityksen pohjalta 
nuorisotyönohjaaja, sosionomi (AMK) Tomi Hämäläisen. 

Viran palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmän 502 mukainen. Virkaan 
sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on ennen viran 
vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 
sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. 

Päätös: Kirkkoneuvosto suoritti nuorisotyönohjaajan virkavaalin.  

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisen nuorisotyönohjaaja, sosionomi (AMK) 
Tomi Hämäläisen Imatran seurakunnassa avoinna olevaan 
nuorisotyönohjaajan virkaan. 

Viran palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmän 502 mukainen. Virkaan 
sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on ennen viran 
vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 
sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. 

 

9 
Seurakunnan lausunto Vesa Julinin virkavapausanomukseen 

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

Pastori Vesa Julin anoo Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta 50 % 
virkavapautta jatko-opintojen vuoksi seurakuntapastorin virasta ajalle 1.3. – 
31.12.2020. Jos seurakunnan papin viran haltija pyytää virkavapautta kahta 
kuukautta pitemmäksi ajaksi muun kuin sairauden tai perhevapaan vuoksi, 
hänen on liitettävä hakemukseensa kirkkoneuvoston lausunto (KJ 6:9 §). 

Imatran seurakunnan kannalta ei ole estettä sille, että Mikkelin hiippakunnan 
tuomiokapituli myöntää seurakuntapastori Vesa Julinille virkavapautta hänen 
anomalleen ajalle. 
 

Esitys: Imatran seurakunnan kirkkoneuvosto puoltaa virkavapauden myöntämistä 
seurakuntapastori Vesa Julinille ajalle 1.3. – 31.12.2020. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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10 
Imatran seurakunnan tiedotuksen saattaminen visuaalisesti ajanmukaiseksi 

Valmistelija:  tiedottaja Heidi Kvist 
Esittelijä:  kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741 

Imatran seurakunnan tiedotuksen saattamisesta visuaalisesti ajanmukaiseksi 
on keskusteltu kirkkoneuvoston asettamassa viestintäryhmässä syyskaudella. 
Näiden keskustelujen pohjalta tiedottaja toteutti tarjouskilpailun. 
Tarjouskilpailu toteutettiin tammikuussa, määräaikana maanantai 20.1.2020. 
Tarjouspyyntö koski seuraavia tiedotuksen osa-alueita: 

• Uusi visuaalinen ilme, joka näkyy seurakunnan nettisivuilla, Myö Yhes -
lehdessä ja käyntikorttipohjassa. Samaa ilmettä tullaan käyttämään myös 
laajemmin: kirkollisiin ilmoituksiin, kehysilmoituksissa, power point -
pohjissa ja esim. seurakunnan lähettämissä onnittelukorteissa. 
Visuaalinen ilme sisältää mm. logon ja graafisen ohjeistuksen. 

• Uudet nettisivut. Nykyisten sivujen päivittäminen vastaamaan 
nykyaikaisen tiedotuksen vaatimuksia. Tavoitteena on asiakasystävälliset, 
loogiset ja selaamaan houkuttelevat sivut, joista löytyy helposti tieto, jota 
asiakas etsii.  

• Myö Yhes -lehden taitto, painatus, jakelu ja ilmoitusmyynti vuosina 2020-
2021 (vuoden 2020 osalta alkaen kesäkuun numerosta), mahdollisuus 
optioon yhdestä lisävuodesta. Lehden taiton uudistaminen 
ajanmukaiseksi, visuaalisesti houkuttelevaksi ja helppolukuiseksi.  

• Uuden visuaalisen ilmeen mukainen käyntikorttipohja, suunnittelu ja 
painatus.  
 

Tiedottaja lähetti tarjouspyynnöt yhdeksään mainostoimistoon. Seitsemän 
mainostoimistoa jätti seurakunnalle tarjouksen. Kaksi tarjouspyynnön 
jättänyttä toimistoa tarjosi seurakunnan pyytämää palvelukokonaisuutta niin, 
että jokainen kohta huomioitiin: Dominus Imatralta ja Sepeteus Kouvolasta. 
Loput mainostoimistoista tarjosivat vain osaa palveluista. Sepeteuksen 
tarjouksesta puuttui painohinnat, Dominuksen tarjouksessa ne olivat 
mukana. 
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Dominuksen ja Sepeteuksen väliseksi erottajaksi nousi hinta:  

• Visuaalinen ilme ja nettisivut: Dominus … €, Sepeteus … € (hinnat 
sisältävät ALV:n) 

• Lehden taitto: Dominus … €, Sepeteus … €. Sepeteuksella myös 
lisäkustannus ensimmäisen lehden suunnitteluun: … €. Dominuksella ei 
lisäkustannusta. Ilmoitusmyynti provisiopohjaisesti.  

• Lehden painatuksen hinnassa paperin valinta ratkaisevaa. 
Sanomalehtipaperi on halvin. Uudistuksen myötä tavoitteena on lehden 
jakelun vaihtaminen Uutisvuoksen välissä ilmestyväksi. Tämä lisäisi 
lehden huomioarvoa merkittävästi. 

• Käyntikorttipohjan suunnittelu: Dominus … €, Sepeteus … € 
 

Dominuksen vahvuutena on lisäksi paikallisuus ja sijainti Tietotalolla.  

Visuaalisen ilmeen ajanmukaistaminen ei vaadi lisärahoitusta vaan rahoitus 
löytyy talousarvion sisältä syntyvistä säästöistä.  

Esitys:  Kirkkoneuvosto hyväksyy Mainostoimisto Dominuksen tarjouksen, jonka 
myötä Dominus valitaan yhteistyökumppaniksi seurakunnan visuaalisen 
ilmeen uudistamiseen. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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11 
Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2020 

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

Taloussäännön 4 §:n mukaisesti kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että 
kaikki asianosaiset saavat tarpeelliset tiedot kirkkovaltuuston hyväksymästä 
talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviota 
koskevista mahdollisista lisäohjeista. 

Seurakunnan toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan 
samalla tavoin kuin talousarvion toteutumista. 

Esityslistan liitteenä on ehdotus vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-
ohjeeksi. 

Esitys:  Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 
2020. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

12 
Pankkitilin lopettaminen 

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

Raha- ja arvopaperintarkastajien sekä talousjohtajan kesken on jo jonkin 
aikaa ollut puhetta seurakunnan tarpeettomien pankkitilien lakkauttamisesta 
ja keskittämisestä varat yhteen pankkiin. Kolmannen pankkiryhmän tilin 
kohdalla lopetus on jo tehty, jäljellä on enää toinen pankkiryhmä.  
 
Lopetetaan Imatran seurakunnan rahatilin nro …. Oma Säästöpankissa 
tarpeettomana ja siirretään siellä olevat varat OP Etelä-Karjalan tilille…. 
Hautainhoitorahaston tili samassa pankissa jää toistaiseksi olemaan, koska 
sinne ohjautuu vielä jonkin verran maksuja. 
  

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää lopettaa seurakunnan rahatilin Oma Säästöpankissa 
ja valtuuttaa talousjohtajan hoitamaan asian. 

 
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti lopettaa seurakunnan rahatilin Oma Säästöpankissa ja 

valtuuttaa talousjohtajan hoitamaan asian. 
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13 
Verotulokertymä 1/2020 

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

Seurakunnalle on tilitetty verotuloja vuonna 2020 seuraavasti:  

 Kirkollisvero Valtionosuus 

TA 2020 4.850.000 € 512.450 € 

Keskim. kert. 1 kk 404.166 € 42.704 € 

Kert. 1/2020 519.642 € 43.356 € 

Tot.-% (keskim. -%) 10,7 % (8,33 %)  8,5 % (8,33 %) 

Ylitys / - Alitus (€) 115.476 € 652 € 

Kert. 1/2019 497.133 €  

 Muutos ed. vuod. 
vast. ajank. €/% 

22.509 € / 4,5 %  

 

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
14 
Kirkkoherran päätösluettelo 

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

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 2.12.- 
30.12.2019 nrot 157 - 165 ja 7.1.-7.2.2020 nrot 1 - 22. 

Esitys: Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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15 
Talousjohtajan päätösluettelo 

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

Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 
30.12.2019 nro 53 ja 10.1.- 5.2.2020 nrot 1 – 8. 

Esitys: Tehty päätös merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

16 
Saapuneet kirjeet ja asiakirjat 

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

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

Yleiskirje 2/2020 
Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2020 

Yleiskirje 3/2020 
Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2019 

Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet: 
(http://sakasti.evl.fi/>etusivu> palvelussuhde>KiT yleiskirjeet) 

Yleiskirje A 1/2020 
1. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2020 lukien 
2. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2020 lukien 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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17 
Muut esille tulevat asiat  

Kauko Mäkinen otti esille hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen 
edustajan vaalissa hylätyt äänet. Heidän valtuustoryhmänsä oli tarkastanut 
asiaa ja saanut vastauksen, että hylkäyksen peruste oli väärä ja äänet olisi 
pitänyt lähettää vaalilautakuntaan laskettavaksi. Puheenjohtaja Arto 
Marttinen totesi, että hylätyt äänet lähetettiin pöytäkirjan liitteenä 
vaalilautakunnalle, jossa lopullinen päätös hyväksymisestä tai hylkäämisestä 
on tehty. 

Puheenjohtaja Arto Marttinen ilmoitti, että kirkkoneuvostolle on jätetty 
aloite 10.2.2020 Taloudellisen avustamisen myöntämisestä kristillisille 
lähetysjärjestöille sekä jakoperusteiden uudelleenarvioimiseksi. Aloitteen asia 
tullaan käsittelemään seuraavassa kokouksessa. 

Pekka Kärkäs kertoi kirkkoneuvostolle, että Jääski-seura ry aikoo järjestää 
18.4.2020 hyväntekeväisyystilaisuuden Imatrankosken kirkolla. 

Kirkkoherra Arto Marttinen kutsui kirkkoneuvoston jäsenet kokouksen 
jälkeen nuorten Special-iltaan keskustelemaan seurakuntaan perustettavasta 
nuorten vaikuttajaryhmästä. 

18 
Seuraava kokous Kirkkoneuvosto seuraava kokous on 25.3.2020 klo 17.00. 

 

19 
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen 
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 18.35 

 
 
 
 
 
 
 
Arto Marttinen  Pasi Tiimo 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 

  



IMATRAN SEURAKUNTA  PÖYTÄKIRJA   1/2020 14 (14) 
Kirkkoneuvosto 
   19.2.2020 

 

 
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään 

 
 
21.2.2020   20.2.2020 
 
 
 
 
Sirpa Koistinen  Arno Pihkala  
 

 
 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 21.2.2020 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti nähtävänä 22.2. – 
6.3.2020 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. 

 
 
 
 

Sirpa Kauppinen 
hallintosihteeri 

 
 


