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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika  keskiviikkona 6.5.2020 klo 17.00 – 18.36 

Paikka  Kokous etäyhteydellä, Teams kokous 

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

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

Muut osallistujat Kärkäs Pekka  kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Tiimo Pasi  talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

 

Poissa  Räty Pekka  jäsen 
Strömberg Mika kirkkovaltuuston varapj. 

  
 
38 
Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen ja piti 
alkuhartauden. 

39 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esityslista on lähetetty sähköpostilla 29.4.2020. 

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. 
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40 
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 Henna Raikaslehto ja Kari Vepsä.  
Pöytäkirja tarkastetaan hallintosihteerin huoneessa torstaina 7.5.2020 klo 
13.00. 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henna Raikaslehto ja Raisa Pöntinen. 

 
41 
Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

42 
Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena. 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla lisäyksellä: 
§ 49 Seurakunnan lausunto Piia Frostin virkavapausanomukseen. 
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43 
Imatran seurakunnan liittyminen keskusrekisteriin 

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

Seurakuntamme on liityttävä vuoden 2022 alkuun mennessä johonkin 
alueelliseen keskusrekisteriin. Seurakuntia ohjeistetaan kirkkohallituksen 
yleiskirjeessä 4/2019 näin: 

Kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018 pidetyssä kokouksessa, 
että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja 
väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla keskitettyinä 
aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Seurakuntien tulee siten tehdä päätöksiä 
keskusrekisteriin liittymisestä tai sen muodostamisesta. 

Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021 
jälkeen enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja 
väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne tehdään 
seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä. Keskittämisessä on 
otettava huomioon seurakuntalaisten palveleminen ja toiminta sekä suomen 
että ruotsin kielellä. Keskittäminen mahdollistaa seurakuntien keskittymisen 
kirkon perustehtävään. 

Mikkelin hiippakunnassa on kaksi aluekeskusrekisteriä, Kouvolan ja Päijät-
Hämeen aluekeskusrekisterit. Kouvolan aluerekisterikeskus aloitti 
toimintansa 1.1.2019. Sen isäntäseurakuntayhtymänä toimii Kouvolan 
seurakuntayhtymä ja aluerekisterin sijaintipaikka on Kouvola. Henkilökuntaan 
kuuluu rekisteripäällikkö, joka vastaa aluerekisterin toiminnasta sekä 
tarpeellinen määrä muuta henkilökuntaa, joiden esimies rekisteripäällikkö on. 
Kyseessä on ”keskitetyllä mallilla” toimiva aluekeskusrekisteri, jonka kaikki 
työntekijät ovat Kouvolan seurakuntayhtymän työntekijöitä ja tekevät 
työtään Kouvolassa. Kirkkoherranviraston palveluja ei saa fyysisesti muualta 
kuin Kouvolasta tai sitten tilaamalla puhelimella tai sähköpostilla. 

Kouvolan aluekeskusrekisteriin kuuluvat aluekeskusrekisterin johtajan Sirpa 
Sirénin mukaan: Juva, Kangasniemi, Kouvolan srky, Lappeenrannan srky, 
Luumäki, Mikkeli, Puumala, Pyhtää ja Sulkava. Siihen liittyvät 2021 Kotka-
Kymi ja Taipale sekä 2022 Ruokolahti. Nyt siihen kuuluu noin 177 000 
seurakuntalaista. Nettokuluiksi on ilmoitettu noin 525 000 euroa eli 2,74 
euroa / jäsen. Tarkempia tietoja Kouvolan aluerekisterikeskuksesta on 
liitteessä 1 olevassa sopimusluonnoksessa, budjettilaskelmassa ja 
tehtäväluettelossa. 
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Toinen vaihtoehto on liittyä Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriin. 
Sen isäntäseurakuntayhtymänä toimii Lahden seurakuntayhtymä. Tämä 
keskusrekisteri aloitti toimintansa vuoden 2006 maaliskuussa. Kouvolan 
aluekeskusrekisteristä poiketen Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri 
toimii ”hajautetulla mallilla”. Se tarkoittaa sitä, että Päijät-Hämeen 
keskusrekisterissä kirkkoherranvirastojen työntekijät pysyvät fyysisesti 
entisissä työpaikoissaan ja tekevät keskusrekisteriä varten 
kirkonkirjojenpidon ja väestökirjanpidon tehtäviä, sovitun työnjaon 
mukaisesti kaikkien keskusrekisterissä olevien yksikköjensä alueiden ihmisiä 
varten. Tieto kulkee verkkoa pitkin. Virkatodistuksia, sukuselvityksiä ja muita 
kirkkoherranviraston palveluita voi edelleen tilata kunkin seurakunnan 
omasta toimipisteestä. Keskusrekisterin johtaja (asemapaikkana Lahti) vastaa 
keskusrekisterin toiminnasta ja hyväksyy keskusrekisterin töitä tekevän 
työntekijän. Kukin jäsenseurakunta toimii omien työntekijöidensä 
työnantajana ja kirkkoherra esimiehenä. 

Päijät-Hämeen seurakuntien aluekeskusrekisteriin kuuluvat jäseninä Lahden 
seurakuntayhtymä sekä Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Iitin, Orimattilan ja 
Tainionvirran seurakunnat. Näissä on jäseniä yhteensä n. 150 000. Jäsenyyttä 
ovat nyt keväällä hakemassa Haminan ja Savonlinnan seurakunnat.  

Kustannukset jakautuvat siten, että mukana olevat seurakunnat maksavat 
kukin osuutensa yhteisen toiminnan (kirkonkirjojenpito ja väestökirjanpito) 
kustannuksista jäsenmääränsä mukaan. Viime tilikaudella tuo maksu oli 1,51 
euroa / jäsen. Mikäli seurakunta on sopinut antavansa työpanosta 
keskusrekisterille (ts. mikäli seurakunnan työntekijöinä olevat 
kirkkoherranviraston kanslistit tekevät kirkonkirjojenpitoa ja 
väestökirjanpitoa keskusrekisterille), keskusrekisteri hyvittää tehdystä työstä 
seurakunnalle rahaa takaisin voimassa olevan tuntitaksan mukaisesti (liite: 
Päijät-Hämeen aluerekisteri - laskutus). Viime tilikaudella taksa oli 22,70 
euroa / h. Seurakunta voi sopia minkä verran kyseistä työtä se tekee 
keskusrekisterille.  Jäsenmäärältään lähimmän vertailukohdan tarjoaa 
Hollolan seurakunta: jäsenmäärä 31.12.2019 24 140, jolloin maksuosuus 28 
184,89 € ja hyvitettävää työtä 26 062,92 €. Maksettavaksi jäi 2 121,97 €. 

Päijät-Hämeen hajautettu malli poikkeaa keskitetystä mallista (esim. Kouvola) 
myös sen suhteen, että siinä keskusrekisterillä ei ole päätösvaltaista 
johtokuntaa, vaan jäsenseurakuntien yhteinen vuosikokous käsittelee 
budjetin ja toimintasuunnitelman sekä työnjaon. Lisätietoa Päijät-Hämeen 
seurakuntien keskusrekisteristä on liitteessä 2. 

Kummassakin mallissa keskusrekisterin toiminta on arvonlisäverotonta.  
Kummassakaan mallissa ei tavoitella taloudellista voittoa, vaan jaetaan 
kustannuksia.  
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Edellä esitettyjen vaihtoehtojen puntaroinnissa on otettava huomioon 
ainakin seuraavat näkökohdat: 

1) Päijät-Hämeen rekisterikeskus on toiminut jo vuodesta 2006. Sen johtajan 
kirkkoherralle antamien tietojen mukaan kustannukset olivat enimmillään 
jopa 4 e / jäsen. Nyt ne on saatu painettua 1,51 euroon / jäsen, mikä 
kertoo siitä, että vuosien kuluessa toiminta on kehittynyt ja tullut 
kustannustehokkaaksi. Tästä kertoo sekin, että nykyisin sukuselvitys 
saadaan tehtyä viikossa. Kouvolan 1.1.2019 aloittaneessa 
aluerekisterikeskuksessa sukuselvitykset saadaan tehtyä tällä hetkellä 
kahdessa viikossa, joten se ei pysty yhtä kustannustehokkaaseen ja 
nopeaan toimintaan tässä vaiheessa, mutta tilanne voi toki jatkossa 
muuttua. 

 
2) Kustannukset 

- jäsenmaksut (lähtökohtana, että Imatran srk:ssa 18 000 jäsentä):  
Kouvola  18 000 jäsentä x 2,74 e / jäsen = 49 320 € 
Päijät-Häme 18 000 jäsentä x 1,51 e / jäsen = 27 180 € 
 

- hyvitys tehdystä työstä: Päijät-Hämeen mallissa iso osa jäsenmaksusta 
saataisiin takaisin korvauksena keskusrekisterille tehdystä työstä. Näin 
voidaan olettaa, sillä kirkkoherranviraston työntekijöiden mukaan 
heidän nykyisestä työstään menee suurin osa 
kirkkoherranvirastonhoidon ja väestökirjanpidon tehtäviin. Sen 
tekemisestä korvattaisiin Imatran seurakunnalle Päijät-Hämeen 
mallissa nykytaksan mukaan 22,70 e / h.  

 
- toimistosihteereiden palkat: Kouvolan mallissa Imatran seurakunnassa 

ei olisi kirkkoherranvirastonhoitoa eikä väestökirjanpitoa tekeviä 
kirkkoherranviraston työntekijöitä eikä tästä työstä koituisi 
seurakunnalle palkkakuluja. Yksi työntekijä tarvittaisiin edelleen 
hoitamaan seurakunnan puhelinvaihdetta, tekemään tilavarauksia, 
hautaan siunaamisten varauksia ym. asiakaspalvelua, mikä on 
nykyisinkin olennainen osa heidän työtään, mutta mikä ei siirry 
rekisterikeskukselle kummassakaan mallissa. Joten: Kouvolan mallissa 
säästyisi kahden kirkkoherranviraston työntekijän palkka 
sivukuluineen eli n. 70 000 e. Kouvolan aluerekisterikeskuksen 
kustannukset saattavat silti olla Päijät-Hämettä suuremmat. Paljon 
vaikuttaa se, miten suureksi muodostuu korvattavan työn määrä. 
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3) Joustavuus. Päijät-Hämeen malli on hyvin joustava. Jos 

kirkkoherranviraston työntekijä on lomalla, virkavapaalla tai 
sairauslomalla, hänen työnsä siirretään muualla työtään tekevien 
kanslistien hoidettaviksi. Tämän mahdollistaa se, että rekisterikeskuksen 
työntekijät eivät hoida vain omaan toimipisteeseensä tulleita tilauksia 
vaan voivat sovittaessa hoitaa yhtä lailla kaikkia aluerekisterikeskuksen 
alueen tilauksia. Kouvolan malli aiheuttaisi hankaluuksia 
kirkkoherranvirastoon jäävän sihteerin lomien tuurauksessa, sairaslomissa 
ja virkavapauksissa, mutta kyllä niistä jotenkin selvittäisiin. 
 

4) Haavoittuvuus. Imatran seurakunnassa on pyritty siihen, että mikään 
osaaminen ei ole vain yhden ihmisen takana, vaan jokaiselle työntekijälle 
on etsitty joko työpari tai varahenkilö. Nykyinen pandemiatilanne on 
osoittanut varahenkilöjärjestelyjen välttämättömyyden ja toimivuuden 
varautumisen ja valmiussuunnittelun kannalta. Imatran seurakunnan 
kannalta Kouvolan malli olisi haavoittuvampi kuin Päijät-Hämeen malli. 

 
5) Sijainti. Päijät-Hämeen keskusrekisterin keskus on Lahdessa. Imatran 

seurakunnan edustajien olisi käytävä kaksi kertaa vuodessa 
rekisterikeskuksen vuosikokouksessa Lahdessa. Kouvolaankin liityttäessä 
olisi käytävä paikan päällä pari kertaa vuodessa yhteistyöryhmän 
kokouksessa. Lahteen on pitempi matka kuin Kouvolaan. 

 
6) IT –aluekeskus. Kouvolan aluerekisterikeskukseen liittyminen olisi sikäli 

luontevampaa, että Imatran seurakunta on jäsenenä Kouvolan IT –
aluekeskuksessa. Päijät-Hämeen rekisterikeskus kuuluu Lahdessa 
sijaitsevaan IT-aluekeskukseen. Kirkkoherran Päijät-Hämeen 
rekisterikeskuksen johtajalta, Matti Kontkaselta, saamien tietojen mukaan 
se, että Imatran seurakunta kuuluu jatkossakin Kouvolan IT –keskukseen, 
ei kuitenkaan aiheuta ylitsepääsemättömiä ongelmia. Päijät-Hämeen 
keskusrekisteriin on aiemminkin kuulunut seurakuntia, jotka eivät olleet 
Lahden IT-keskuksen jäseniä. 
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7) Työntekijöiden hyvinvointi ja toiveet. Kirkkoherranviraston työntekijät 

ovat jo vuodesta 2012 asti tehneet töitä Kirjuri –ohjelman kirkonkirjojen 
ja perhelehtien digitoinnin, sen tarkastamisen ja metatietojen parissa. 
Kirkkohallitus ei ohjeistanut tätä työtä kunnolla, ilmeisesti, koska 
kenelläkään ei ollut kunnollista tietoa siitä, miten työ on tehtävä. Siksi se 
oli tehtävä moneen kertaan. Kirjuri -hankkeen eräänä perusteluna oli alun 
perin se, että digitoinnin jälkeen väestökirjanpitoa pystyy tekemään mistä 
seurakunnasta tahansa, koko maan tietojen osalta. Nyt, kun uuvuttava ja 
osin turhauttava työ alkaa olla loppusuoralla, kirkkohallitus ohjeistaakin, 
että seurakuntien on liityttävä keskusrekistereihin. Jos Imatran 
seurakunta liittyy Kouvolan keskitetyn mallin mukaiseen 
aluekeskusrekisteriin, se on jokseenkin tylyä kirkkoherranviraston 
työntekijöiden kannalta. Juuri kun valtava urakka on saatu valmiiksi, heiltä 
otetaan pois heidän nykyinen työnsä, täysin vastoin sitä, mitä alun perin 
lupailtiin. Heidän työhyvinvointinsa kannalta Päijät-Hämeen hajautettu 
malli olisi ehdottomasti Kouvolan mallia parempi. 

 
Edellä mainittujen näkökohtien valossa Päijät-Hämeen seurakuntien 
keskusrekisteri on Imatran seurakunnalle parempi vaihtoehto kuin Kouvolan 
aluerekisterikeskus. Olipa päätös kumpi tahansa, sekä Päijät-Hämeen 
keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen että Kouvolan keskusrekisterin 
johtaja Sirpa Sirén toivottavat Imatran seurakunnan tervetulleeksi. 

Jos Imatran seurakunta haluaa liittyä Päijät-Hämeen seurakuntien 
keskusrekisteriin, luontevin ajankohta on ensi vuoden alusta eli 1.1.2021. Jos 
kirkkoneuvosto päättää jättää hakemuksen, Päijät-Hämeen seurakuntien 
kirkkovaltuustot käsittelevät Imatran seurakunnan kirkkoneuvoston tekemän 
hakemuksen. Jos ne hyväksyvät sen, asia siirtyy Imatran seurakunnan 
kirkkovaltuuston päätettäväksi syksyllä. Jos se hyväksyy liittymissopimuksen 
(liitteessä 2), liittyminen tapahtuu vuoden 2021 tammikuun alusta. Kontkasen 
mukaan keskusrekisteri voi auttaa hyvissä ajoin budjetin laadinnassa vuotta 
2021 varten. Mikäli valinta kohdistuu Kouvolan aluekeskusrekisteriin, olisi 
parempi liittyä 1.1.2022. Perusteluna on se, että Päijät-Hämeen malli ei 
aiheuttaisi käytännön toimintaan juuri mitään muutoksia. Sen sijaan 
Kouvolan malli edellyttää yt-neuvottelujen aloittamisen kirkkoherran viraston 
työntekijöiden kanssa, koska kaikille kolmelle työntekijälle ei riittäisi töitä. 
Lisäksi Kouvolan aluerekisterikeskus on aloittanut toimintansa vasta 1.1.2019, 
joten sen voi olettaa olevan toimintakykyisempi 1.1.2022 kuin 1.1.2021. 
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Lapsivaikutusten arviointi  
 
Hinnasto on molemmissa keskusrekistereissä asiakkaille sama, joten tällä ei 
ole lapsiperheille merkitystä. Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteri lupaa 
nopeammat käsittelyajat. Nopeammilla käsittelyajoilla on merkitystä 
varsinkin silloin, jos kasteen rekisteröinnissä on epäselvyyksiä tai 
rekisteröityyn rippikouluryhmään tulee muutoksia. Niinpä nopeuden lisäksi 
Päijät-Hämeen mallissa korostuu paikallisuus ja siihen liittyen saavutettavuus, 
joten sen malli on Kouvolan mallia lapsiystävällisempi. Lapsiin ja nuoriin 
liittyviä asioita voi hoitaa halutessaan myös kasvokkain. 
 

Esitys: Puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Marttinen esittää seuraavaa: 

1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Imatran seurakunta liittyy 
Päijät-Hämeen keskusrekisterin jäseneksi, liitteessä 3 olevan sopimuksen 
ehdoin. 
 

2) Kirkkoneuvosto anoo Päijät-Hämeen keskusrekisteriltä ja sen 
jäsenseurakunnilta ja seurakuntayhtymältä pääsyä keskusrekisterin 
jäseneksi, liitteessä 3 olevan sopimuksen ehdoin. Mikäli hakemus 
hyväksytään, Imatran seurakunnan kirkkovaltuuston on se vielä 
hyväksyttävä. 

 

Päätös: Keskustelun aikana Arno Pihkala teki esityksen, että käsiteltävän asian päätös 
tehtäisiin kokouksessa, jossa kirkkoneuvosto jäsenet ovat fyysisesti paikalla. 
Arno Pihkalan esitystä kannatti Esa Hirvonen. 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu 
esitys. Suoritetussa kädennosto äänestyksessä pohjaesitys oli JAA ja Arno 
Pihkalan kannatettu äänestys EI. 

Äänestyksessä JAA äänestivät Eero Vitikainen, Raisa Pöntinen ja 
puheenjohtaja. EI äänestivät Arno Pihkala, Esa Hirvonen, Sirpa Koistinen, 
Tuula Rahkonen, Henna Raikaslehto, Ritva Pohjola, Kari Vepsä. 

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä annettiin 3 jaa ääntä ja 7 ei ääntä, 
joten kirkkoneuvoston päätökseksi tuli asian ratkaiseminen sellaisessa 
kokouksessa, jossa kaikki kirkkoneuvoston jäsenet voivat olla fyysisesti 
paikalla. 
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44 
Seurakuntakeskuksen kaavamuutostyön eteneminen 

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

Seurakunta jätti kaupungille kaavoitusaloitteen kirkkoneuvoston 7.2.2019 
tekemän päätöksen mukaisesti koskien Seurakuntakeskus -kiinteistöä yksin, 
koska se ei kaavakehityskumppania löytänyt. Muutos kuulutettiin vireille 
17.2.2019. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia asuintoimintojen 
sijoittumista käytöstä poistetun seurakuntakeskuksen tilalle.  

Vuoden hiljaiselon jälkeen prosessi on taas saatu liikkeelle ja nyt ollaan niin 
sanotussa Valmisteluvaiheessa. Seurakunnalla on prosessin eri vaiheissa 
apunaan ammattitaitoinen konsultti. Tehtynä on nyt valmisteluvaiheen ja 
MRL 63 §:n mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Se asetetaan 
nähtäville Imatran kaupungintalolle sekä kaupungin internetsivuille koko 
valmistelun ajaksi ja sitä täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin aikana.  

Kaavaluonnos asetetaan nähtäville ja järjestetään tiedotus kaupungin 
internetsivuilla ja Uutisvuoksessa. Lisäksi kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen 
omistajille ja haltijoille lähetetään kirjeitse tieto kaavaluonnoksen nähtäville 
asettamisesta. Esillä on mm. kaavaluonnos, osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma sekä kaavaselostuksen luonnos. Nähtävillä olon aikana 
kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot suunnittelussa osallisena olevilta 
viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta. Myös muilla osallisilla on 
mahdollisuus antaa kaavasta mielipide ennen nähtävillä oloajan päättymistä. 

Valmisteluvaihetta seuraavat Ehdotusvaihe (toukokuu – heinäkuu 2020) ja 
Hyväksymisvaihe (elokuu 2020).  

Esitys:  Kirkkoneuvosto merkitsee kaavamuutostyön etenemisen tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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45 
Verotulokertymä 1-4/2020 

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. 4 kk 1.616.666 € 170.816 € 

Kert. 1-4/2020  1.856.572 € 173.424 € 

Tot.-% (keskim. -%) 38,2 % (33,3 %)  16,9 % (16,7 %) 

Ylitys / - Alitus (€) 239.906 € 2.608 € 

Kert. 1-4/2019 1.928.712 €  

 Muutos ed. vuod. 
vast. ajank. €/% 

-72.140 € 
/ -3,7 % 

 

 

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
46 
Kirkkoherran päätösluettelo 

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

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 18.3.-
27.4.2020 nrot 45 - 55. 

Esitys: Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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47 
Talousjohtajan päätösluettelo 

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

Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 27.3. 
- 14.4. 2020 nrot 13 – 16. 

Esitys: Tehty päätös merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

48 
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 10 /2020 
SUOMI.FI-viestit -palvelun käyttöönottoyleiskirje  
 
Yleiskirje 11/2020 
Kirkkohallituksen väliaikainen määräys hallinnon järjestämisestä 
 

Yleiskirje 12/2020 
Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvapolitiikasta ja yleisistä 
Tietoturvamääräyksistä poikkeamisesta poikkeusolojen aikana 
 
Yleiskirje 13/2020 
Esitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi 
itsenäisyyspäivänä 2020 
 
Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet: 
(https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet) 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

  



IMATRAN SEURAKUNTA  PÖYTÄKIRJA   3/2020 13 (14) 
Kirkkoneuvosto 
   6.5.2020 

 

 

49 
Seurakunnan lausunto Piia Frostin virkavapausanomukseen 

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

Imatran seurakunnan kirkkovaltuusto suoritti kokouksessaan 4.3.2020 
virkavaalin ja valitsi II kappalaisen virkaan seurakuntapastori Piia Frostin 
kuuden kuukauden koeajalla. Hän anoo Mikkelin hiippakunnan 
tuomiokapitulilta virkavapautta seurakuntapastorin virasta ajalle 1.5. – 
31.10.2020, jolloin hän on koeajalla kappalaisen virassa. 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 pastori Piia Frostille virkavapautta hänen anomalleen 
ajalle. 
 

Esitys: Imatran seurakunnan kirkkoneuvosto puoltaa virkavapauden myöntämistä 
pastori Piia Frostille ajalle 1.5.2019 – 31.10.2020 seurakuntapastorin virasta. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

50 
Muut esille tulevat asiat  

Arno Pihkala tiedusteli rippikoulujen tilanteesta. Kirkkoherra Arto Marttinen 
linjaa asian perjantaina 8.5.2020 klo 15 mennessä, kun piispojen kannanotto 
on saatu. Arno Pihkala toivoi tiedon tulevan luottamushenkilöille. 

 

51 
Seuraava kokous Kirkkoneuvosto seuraava kokous on 10.6.2020 klo 17.00. 
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52 
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen 
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 18.36 

 

 

 
 
 
Arto Marttinen  Pasi Tiimo 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 

 
 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään 7.5.2020 
 
 
 
 
 
 
Henna Raikaslehto  Raisa Pöntinen 
 

 
 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 8.5.2020 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti nähtävänä 9.5. –
22.5.2020 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. 

 
 
 
 

Sirpa Kauppinen 
hallintosihteeri 

 


