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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika  keskiviikkona 25.3.2020 klo 17.00 – 18.14 

Paikka  Päivärannan auditorio 

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

Pihkala Arno  jäsen 
Pohjola Ritva  jäsen, etäyhteys 
Pöntinen Raisa jäsen 
Rahkonen Tuula jäsen, varapuheenjohtaja 
Raikaslehto Henna jäsen 
Vepsä Kari  jäsen, etäyhteys 
Vitikainen Eero jäsen, etäyhteys 
 

Muut osallistujat Kärkäs Pekka  kirkkovaltuuston puheenjohtaja, etäyhteys 
 Tiimo Pasi  talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

 

Poissa  Räty Pekka  jäsen 
Tikka Arto  P. Rädyn varajäsen  
Strömberg Mika kirkkovaltuuston varapj. 

 
20 
Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen ja piti 
alkuhartauden virrestä 600. 

21 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esityslista on sähköpostilla 18.3.2020 

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. 

  



IMATRAN SEURAKUNTA  PÖYTÄKIRJA   2/2020 3 (11) 
Kirkkoneuvosto 
   25.3.2020 

 

 
22 
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 Ritva Pohjola ja Raisa Pöntinen.  
Pöytäkirja tarkastetaan hallintosihteerin huoneessa torstaina 26.3.2020 klo 
11.00. 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Raisa Pöntinen ja Tuula Rahkonen.  

 
23 
Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

24 
Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena. 

Päätös: Arno Pihkalan esityksestä kirkkoneuvosto päätti siirtää käsiteltäväksi 
normaalisti järjestettyyn kokoukseen esityslistalla olleen pykälän 26 Aloite 
lähetysjärjestöjen taloudellisen avustuksen jakoperusteiden muuttamiseksi 
käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto päätti poistaa pykälä 26 pöytäkirjasta. Tämän 
pykälän kohdalla kirkkoneuvosto päätti käsitellä talousjohtajan esittämän 
lisäpykälän eli pykälä 26 Yt-menettelyn käynnistäminen tarvittaessa. Muilta 
osin kirkkoneuvosto hyväksyi työjärjestyksen. 

 

25 
Yleisen seurakuntatyön työalajohtaja 

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

Yleisen seurakuntatyön työalajohtajana toimineen pastori Timo Kälviäisen 
tultua valituksi Ruokolahden seurakunnan kappalaiseksi kirkkoherra Arto 
Marttinen nimitti (§ 112) 8.9.2019 seurakuntapastori Piia Frostin yleisen 
seurakuntatyön työalajohtajaksi ajalle 1.10.2019-31.3.2020. 
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Imatran seurakunnan hallintomallissa vuodelta 2012 kirkkoneuvosto valitsee 
työalajohtajat. Piia Frosti on halukas jatkamaan työalajohtajan tehtävässä, 
jota hän on hoitanut yli 5 kuukautta. Hän on suoriutunut tehtävässä hyvin. 

Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kappalainen Piia Frostin yleisen seurakuntatyön 
työalajohtajaksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

26 
Yt-menettelyn käynnistäminen tarvittaessa 

Esittelijä ja valmistelija:  talousjohtaja Pasi Tiimo, p. 040 505 7460 

Imatran seurakunta kärsii muiden työnantajien tavoin meneillään olevasta 
koronavirus -pandemiasta. Maassa ja koko maailmassa vallitsevan 
poikkeustilanteen kestosta on vain arvauksia, mutta on puhuttu pikemminkin 
kuukausista kuin viikoista ennen kuin toimintojen voidaan odottaa 
palautuvan entiselleen. Joitakin työaloja tilaisuuksien ja tapahtumien 
peruutukset koskettavat enemmän kuin muita ja työt jakautuvat henkilöstön 
kesken epätasaisesti. Korvaavia töitä on pystytty järjestämään ja niitä tulee 
riittämään kaikille vielä joksikin aikaa, mutta tilanteen pitkittyessä ne tulevat 
loppumaan ja sen jälkeen työnantajan tulee voida sopeuttaa 
henkilöstöresurssejaan yhteistoimintaneuvotteluin. 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että Imatran seurakunta työnantajana voi 
tarvittaessa käynnistää yt-menettelyn työvoiman sopeuttamiseksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

Esa Hirvonen esitti, että kirkkoneuvoston päätösvaltaisuus asiassa 
varmistetaan jälkikäteen. 
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27 
Pääluokkaylitykset vuonna 2019 

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

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt, että talousarviossa sivuustaso on pääluokka ja 
että pääluokissa 1, 4 ja 5 määrärahan ylityksistä päättää kirkkovaltuusto. 
Vuonna 2019 ylityksiä tuli pääluokassa 4 (Hautaustoimi) määrältään 
40.410,26 euroa (Tasekirja s. 48) ja pääluokassa 5 (Kiinteistötoimi) 
määrältään 87.605,24 euroa (Tasekirja s. 56). Ylityksiin johtaneet tekijät 
esitellään kirkkoneuvostolle kokouksessaan. 

Esitys:  Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle pääluokkatasojen ylitykset 
hyväksyttäväksi. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 

 

28 
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 

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

Tilivuosi 2019 oli seurakunnalle ensimmäinen ylijäämäinen tilikausi viiteen 
vuoteen. Ylijäämäisen tuloksen syntymistä edesauttoi eniten positiivisesti 
yllättäneet kirkollisverotulot, jotka olivat lähes 150.000 € budjetoitua 
suuremmat. Vaikka sekä toimintatuotot että verotulot edellisvuodesta 
pienenivätkin, niin toimintakulut pysyivät hyvin aisoissa ja jopa hieman 
alittivatkin budjetoidun tason. Seuraavassa vuoden 2019 tärkeimmät luvut 
(suluissa vuoden 2018 luvut). 

Toimintatuotot pienenivät 959.707,89 euroon (1.104.876,29 €) pääasiassa 
siksi, että suurimpana kertaluontoisena eränä metsänmyyntituotot 
puolittuivat vuoden takaisesta noin kahdestasadasta tuhannesta eurosta noin 
sataan tuhanteen euroon. Emme myöskään onnistuneet myymään kiinteää 
omaisuutta, josta olisi kertaluotoisesti saatu voittoa ja joka olisi tuota 
summaa kasvattanut. 

Toimintakuluja (ilman sisäisiä vyörytyksiä) kertyi 5.382.221,80 € 
(5.378.388,72 €), jossa on nousua 3.832 € edellisvuodesta. Suurin kuluerä eli 
henkilöstömenot olivat 3.348.338,40 € (3.318.814,61 €), jossa on nousua 
29.524 € edellisestä vuodesta. Maksuvalmius heikkeni odotetusti kirkon 
remontin vuoksi ollen 87 päivää kuin vuotta aiemmin se oli 116 päivää.  
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Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi yhteensä kaikkiaan 5.567.643,40 € 
(5.605.618 €), mikä tarkoittaa 103 %:n toteumaa budjetoidusta mutta 37.975 
€:n pienennystä edellisvuodesta. Ja kun toimintatuototkin jäivät 145.169 € 
vuoden 2018 vastaavista, pieneni seurakunnan käytettävissä oleva rahamäärä 
vuodessa yhteensä 183.144 eurolla. Tästäkin huolimatta, kun kokonaismenot 
kasvoivat vain muutamalla tuhannella eurolla ja samaan aikaan käytettävissä 
olevat tulot pienenivät tuolla lähes kahdellasadalla tuhannella eurolla, 
voidaan todeta että toiminnan rahavarat käytettiin hyväksi ”tehokkaammin” 
kuin vuotta aikaisemmin. Tuottavuuden ja sitä myöden tehokkuuden 
parantaminenhan oli aikanaan KiKy -sopimuksenkin tarkoitus.  

Vuosikate oli positiivinen 635.498,20 €:n verran kun se vuotta aiemmin oli 
positiivinen 808.438,63 euron verran. Uutena asiana oli velan määrän nousu 
nollasta puoleen miljoonaan euroon. Tämähän syntyi siitä, että seurakunta 
suunnitellusti otti lainaa rahoittaakseen kirkkoremonttiaan.  

Vuoden 2019 tilikauden tulos on poistojen ja poistoeron lisäyksen jälkeen 
ylijäämäinen 465.897,58 €. Tilinpäätöksen luvut ovat vertailukelpoisia 
edellisen vuoden vastaaviin lukuihin.  

Hautainhoitorahaston tilinpäätös tilikaudelta 2019 on ylijäämäinen 35.743,79 
€ (38.281,95 €). Hautainhoitorahaston varat olivat 31.12.2019 yhteensä 
1.378.241,45 € (1.397.190,14 €). 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2019, allekirjoittaa 
sen sekä jättää tilintarkastajille tarkastettavaksi. 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan ylijäämä 
465.897,58 € vuodelta 2019 siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään ja 
hautainhoitorahaston ylijäämä 35.743,79 € vuodelta 2019 siirretään 
aikaisempien vuosien ylijäämään. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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29 
Tainionkosken pappilan katon ja yläkerran lattian remontin urakoitsijan valinta 

Valmistelijat: kiinteistöpäällikkö Jari Nousiainen ja talousjohtaja Pasi Tiimo 
Esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo o. 040 505 7460 

Tainionkosken pappila koki talvella lievän vesivahingon, kun yläkerran seinän 
välissä sijainneeseen käyttövesiputkeen oli tullut pistesyöpymä ja vettä oli 
päässyt tihuttamaan seinän väliin ja yläkerran lattian alle. Myös katto fuskasi 
hieman yhdestä kohtaa erään keskitalven kovan vesisateen ja tuulen 
yhteydessä. Hätäratkaisuna katto jouduttiin pressuttamaan. Katon tiiviyden 
pettämistä osattiin pelätä, koska se on samanikäinen kuin viereisen 
Tainionkosken kirkonkin katto joka sekin oli huonossa kunnossa ennen kuin 
se viime kesänä uusittiin.  

Pappilan korjaussuunnittelu käynnistettiin välittömästi vahinkojen 
tapahduttua ja kiireisimpien korjauskohteiden (katto ja yläkerran lattia) 
korjauksesta saatiin suunnittelijalta kustannusarvio maaliskuun alussa. Koska 
kustannusarvio jäi alle kansallisen hankinnan 150.000 euron kynnysarvon, ei 
urakkatarjouspyyntöä laitettu avoimena Hilmaan vaan tarjoukset pyydettiin 
suoraan viideltä eri urakoitsijalta. Tarjousten jätön takaraja on 24.3. ja ne 
vertaillaan ja käydään läpi seuraavana aamuna 25.3. Korjaustoimiin on 
ryhdyttävä niin pian kuin mahdollista ja siitä aiheutuvat laskut on kirjattava 
tuloslaskelmaan kuluiksi, koska tämän vuoden talousarvioon ei rahapulan 
vuoksi varsinaisia taseeseen aktivoitavia korjausinvestointeja oltu suunniteltu 
vaan remonttien osalta oli tarkoitus vetää henkeä. Pappilan pakollisella 
akuuteimpien korjauskohteiden (katto ja yläkerran lattia) remontilla tulee 
siten olemaan negatiivinen vaikutus kuluvan vuoden tilikauden tulokseen. 
Remontti rahoitetaan kassavaroilla. 

Saadut tarjoukset sekä ehdotus urakan suorittajasta tuodaan kokoukseen 
valintapäätöksen tekemiseksi.  

Remontissa valvojana toimii seurakunnan kiinteistöpäällikkö Jari Nousiainen. 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää valita Tainionkosken pappilan katon ja yläkerran 
lattian remontin tekijäksi LMK Lappeenranta Oy:n, jonka tekemä tarjous oli 
edullisin sekä valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan sopimukset. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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30 
Määräaikaiset palkantarkistukset 

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

Esittelijä ja valmistelija:  palkka-asiamies Pasi Tiimo, p. 040 505 7460 

 

31 
Verotulokertymä 1-2/2020 

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. 2 kk 808.333 € 85.408 € 

Kert. 1-2/2020 1.003.020€ 86.712 € 

Tot.-% (keskim. -%) 20,7 % (16,7 %)  16,9 % (16,7 %) 

Ylitys / - Alitus (€) 194.687 € 1.304 € 

Kert. 1-2/2019 1.029.291 €  

 Muutos ed. vuod. 
vast. ajank. €/% 

-26.271 € 
/ -2,5 % 

 

 

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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32 
Kirkkoherran päätösluettelo 

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

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 7.2.-
16.3.2020 nrot 23 - 44. 

Esitys: Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

33 
Talousjohtajan päätösluettelo 

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

Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 5.2.- 
17.3. 2020 nrot 11 – 12. 

Esitys: Tehty päätös merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

34 
Saapuneet kirjeet ja asiakirjat 

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

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

Yleiskirje 5 /2020 
Seurakunnille mahdollisuus rahankeräysten järjestämiseen 
 
Yleiskirje 6/2020 
Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2020 

Yleiskirje 7/2020 
Kirkon nelivuotiskertomus 2016-2019 
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Yleiskirje 8/2020 
Kellonaikatarkennus - talvisodan päättymisen vuosipäivä 
 
Yleiskirje 9/2020 
Koronavirus COVID-19Yleiskirje 7/2020 
 
Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet: 
(http://sakasti.evl.fi/>etusivu> palvelussuhde>KiT yleiskirjeet) 

Yleiskirje A 3/2020 
Kirkon sopijaosapuolten yhteinen ohjeistus hengellisen työn viranhaltijan 
asemasta työaikalain tullessa sovellettavaksi 1.4.2020 lukien 
1. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2020 lukien 
2. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2020 lukien 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

35 
Muut esille tulevat asiat  

Ei muita asioita. 

36 
Seuraava kokous Kirkkoneuvosto seuraava kokous on 6.5.2020 klo 17.00. 

 

37 
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen 
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 18.14 

 
 
 
 
 
Arto Marttinen  Pasi Tiimo 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
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Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään 26.3.2020 

 
 
 
 
 
 
Raisa Pöntinen  Tuula Rahkonen 
 

 
 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 27.3.2020 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti nähtävänä 28.3. –
10.4.2020 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. 

 
 
 
 

Sirpa Kauppinen 
hallintosihteeri 


