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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika  keskiviikkona 10.6.2020 klo 17.00 – 19.05 

Paikka  Olavinkulma, Olavinkatu 13 

 
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 
Räty Pekka  jäsen,   
Vepsä Kari  jäsen 
Vitikainen Eero jäsen 
 

Muut osallistujat Kärkäs Pekka  kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Strömberg Mika kirkkovaltuuston varapj. 
Tiimo Pasi  talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 
 

Kutsuttuna  Markkanen Paula kirkkoherranviraston vast. toimistosihteeri, § 58 
  Niemetmaa Ari lähetyssihteeri, § 59 

 

 
 
53 
Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen ja piti 
alkuhartauden Päivän tunnussanasta. 
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54 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esityslista on lähetetty sähköpostilla 3.6.2020. 

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. 

 
55 
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 Eero Vitikainen ja Esa Hirvonen.  
Pöytäkirja tarkastetaan hallintosihteerin huoneessa torstaina 11.6.2020 klo 
12.00. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 
56 
Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

57 
Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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58 
Imatran seurakunnan liittyminen aluekeskusrekisteriin 

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

Seurakuntamme on liityttävä vuoden 2022 alkuun mennessä johonkin 
alueelliseen keskusrekisteriin. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 27/2015 totesi, 
että “alueelliset keskusrekisterit ovat parempi vaihtoehto kuin yksi 
valtakunnallinen keskusrekisteri. Kirkonkirjojenpidossa tarvitaan edelleen 
paikallista kirkonkirjojen lukuun, paikkakuntien erityispiirteisiin ja 
historiatietoihin liittyvää asiantuntemusta.” Sama yleiskirje korostaa 
seurakuntien omaa harkintavaltaa: “Alueellisen organisoitumisen on 
suunniteltu tapahtuvan seurakuntien omaehtoisin sopimuksin. 
Keskusrekisterien tarpeeksi on arvioitu noin 2-4 / hiippakunta. Alueellisesti 
kirkonkirjojen pidon uudelleen organisointia voidaan ja kannattaa tehdä 
vapaaehtoiselta pohjalta jo nyt.”  

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 
aluekeskusrekisteriin 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. 

Imatran seurakunnan kirkkoneuvosto päätti 6.5.2020 käsitellä 
aluekeskusrekisteriin liittymisen sellaisessa kokouksessa, jossa kaikki 
osallistujat ovat fyysisesti paikalla. Kirkkoherra Arto Marttinen ilmoitti 
päätöksestä 6.5.2020 sähköpostilla Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin 
johtajalle Matti Kontkaselle sekä Kouvolan aluekeskusrekisterin johtajalle 
Sirpa Sirénille.  
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Sirpa Sirén lähetti kirkkoherralle 8.5.2020 sähköpostilla esittelytekstistä 
version, johon hän oli lisännyt korjausehdotuksia ja huomautuksia. Myös 
kirkkohallituksesta hallinto-osaston johtaja kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja ja 
rekisterijohtaja Sanna Heickell lähettivät 28.5.2020 kirkkoneuvostolle 
osoitetun kirjeen (liite), jossa kehotetaan korjaamaan esittelytekstissä 
esiintyneet puutteet ja huomioimaan heidän kirjeessään tuodut uudet 
näkökohdat aluekeskusrekisteriin liittymisessä. 

Aluekeskusrekisterimalliin siirtymisessä on kaksi vaihtoehtoa: hajautettu malli 
ja keskitetty malli. Kirkkohallitus on vahvasti keskitetyn 
aluekeskusrekisterimallin kannalla. Kirkolliskokouksen talousvaliokunnan 
mietintö 4/2019 kiinnittää asiaan huomiota: “Kirkkohallituksen ohjaus kohti 
keskitettyä aluekeskusrekisterimallia laajasti hajautetun mallin sijaan herätti 
keskustelua kirkolliskokouksen lähetekeskustelussa.“ Kahta eri mallia 
arvioidessaan mietintö toteaa: “Valiokunta ei ole voinut varmistua eri 
vaihtoehtojen todellisista kustannuksista. Luotettava kustannusvertailu 
edellyttäisi laajaa, mahdollisesti ulkopuolisen tahon toteuttamaa selvitystä. 
Valiokunnan näkemyksen mukaan aluekeskusrekisterit voidaan organisoida 
eri tavoin edellyttäen, että toiminnan laatuvaatimukset täyttyvät. 
Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että aluekeskusrekisterien toimintaa 
suunniteltaessa pystytään huomioimaan mahdollisimman hyvin kunkin 
alueen erityistarpeet.” 

Kirkkohallituksen ohjaus kohti keskitettyä aluekeskusrekisterimallia ilmenee 
siinä, miten kirkkohallituksen yleiskirje nro 4/2019 referoi kirkolliskokouksen 
talousvaliokunnan mietintöä 4/2018. Mietinnön alkuperäinen teksti kuuluu 
näin: “Taloudellisten hyötyjen saavuttaminen edellyttää kirkonkirjojen 
digitoinnin loppuunsaattamista ja siirtymistä keskusrekisterimalliin.” 
Talousvaliokunnan mietinnössä ei oteta kantaa siihen, millainen 
keskusrekisterimalli (keskitetty tai hajautettu) seurakuntien on valittava, 
joten kirkkohallituksen yleiskirje nro 4/2019 referoi talousvaliokunnan 
mietintöä 4/2018 seuraavasti: “Paitsi ICT-selvityksessä myös 
kirkolliskokouksen talousvaliokunnan mietinnössä 4/2018 todetaan, että 
Kirjurille asetettujen taloudellisten hyötyjen saavuttaminen edellyttää paitsi 
digitoinnin loppuun saattamista myös siirtymistä kirkonkirjojenpidossa 
keskitettyyn keskusrekisterimalliin.”  

Kirkkohallituksen kahden viranhaltijan lähettämä kirje ilmentää 
kirkolliskokouksen lähetekeskustelussa esiin tuotua havaintoa 
kirkkohallituksen halusta ohjata seurakuntia kohti keskitettyä 
aluekeskusrekisterimallia. Poikkeuksellista on, että ohjaus on ulotettu 
yksittäiseen seurakuntaan. Imatran seurakunta saa kuitenkin itse päättää, 
mihin ja minkälaiseen aluekeskusrekisterimalliin se liittyy.  
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Mikkelin hiippakunnassa on kaksi aluekeskusrekisteriä, Kouvolan ja Päijät-
Hämeen aluekeskusrekisterit. Kouvolan aluekeskusrekisteri aloitti 
toimintansa 1.1.2020. Sitä edelsi Kouvolan seurakuntayhtymän 
keskusrekisteri, joka aloitti 1.1.2019. Kouvolan aluekeskusrekisterin 
isäntäseurakuntayhtymänä toimii Kouvolan seurakuntayhtymä ja 
aluekeskusrekisterin sijaintipaikka on Kouvola. Henkilökuntaan kuuluu 
aluekeskusrekisteripäällikkö, 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.  

Kouvolan aluekeskusrekisteriin kuuluvat: Juva, Kangasniemi, Kouvolan srky, 
Lappeenrannan srky, Mikkeli, Parikkala, Puumala, Pyhtää ja Sulkava. Siihen 
liittyvät 2021 Kotka-Kymi ja Taipale sekä 2022 Ruokolahti. Nyt siihen kuuluu 
noin 177 000 seurakuntalaista.  

Päijät-Hämeen seurakuntien aluekeskusrekisterin isäntäseurakuntayhtymänä 
toimii Lahden seurakuntayhtymä. Tämä maan ensimmäinen alueellinen 
keskusrekisteri aloitti toimintansa 1.3.2006. Kouvolan aluekeskusrekisteristä 
poiketen Päijät-Hämeen seurakuntien aluekeskusrekisteri toimii ”hajautetulla 
mallilla”. Se tarkoittaa, että Päijät-Hämeen keskusrekisterissä 
kirkkoherranvirastojen työntekijät pysyvät fyysisesti entisissä työpaikoissaan 
ja tekevät keskusrekisteriä varten tehtäviä sovitun työnjaon mukaisesti 
kaikkien keskusrekisterissä olevien yksikköjensä alueiden ihmisiä varten.  

Päijät-Hämeessä kirkonkirjojen pitoa johtaa ja siitä vastaa 
aluekeskusrekisterin johtaja. Aluekeskusrekisterin johtaja on Lahden 
seurakuntayhtymän työntekijä. Lahden päätoimipisteessä työskentelee 
johtaja ja viisi kokopäiväistä kirkonkirjojenpidon työntekijää, yhteensä 5,5 
htv. Noin neljännes työstä tehdään etätyönä sivutoimipisteissä 
jäsenseurakunnissa. Niissä työskentelee yhteensä 10 työntekijää 10-20 % 
työpanoksella yhteensä 1,4 htv.: Hollola 7, Asikkala 1, Tainionvirta 1 ja 
Orimattila 2. 

Rekisterityötä tekevät ovat aluekeskusrekisterin johtajan alaisia Lahden 
yksikössä ja rekisterityön osalta jäsenseurakuntien yksiköissä. 
Aluerekisterisopimus velvoittaa kirkkoherrat neuvottelemaan rekisterin 
johtajan kanssa mm. sijaistamisesta. 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.  
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Kustannukset jakautuvat siten, että mukana olevat seurakunnat maksavat 
kukin osuutensa yhteisen toiminnan (kirkonkirjojenpito ja väestökirjanpito) 
kustannuksista jäsenmääränsä mukaan. 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).  

Kirkkohallituksen viranhaltijat muistuttavat kirjeessään: “Kirkonkirjojenpitoon 
liittyviä tehtäviä, kuten sukuselvitysmuotoisia virkatodistuksia ei ole jatkossa 
tarkoitus tehdä eri seurakunnissa, vaan niitä tullaan tekemään 
aluekeskusrekisterin tuotantopisteessä.” Tämä tarkoittaa, että kummassakin 
mallissa sukuselvityspalvelu siirtyy pois seurakunnilta. Molemmissa malleissa 
aluekeskusrekisteri ja sen johtaja vastaa kaikesta kirkonkirjojen pitoon 
liittyvästä toiminnasta. Aluekeskusrekisteri huolehtii siitä, että kaikki 
seurakunnalle kuuluvat jäsenkirjatehtävät tulevat sovitusti tehdyksi. 

Molemmissa malleissa aluekeskusrekistereiden hoidettavaksi voidaan antaa 
seuraavat sopijaseurakuntien tehtävät, jotka koskevat väestökirjanpitoa ja 
jäsentiedon ylläpitoa: 

A) Seurakuntien jäsenluettelon ajan tasalla pitämisen Kirjurissa: lapsen 
tietojen ilmoittaminen –lomakkeen lähettäminen, kasteen rekisteröinti, 
lisättyjen kummien kirjaaminen ja sitä edeltävä tarkistustyö Kirjurissa, 
rippikoulu- ja konfirmaatiotiedon tallentaminen, yksityis- ja 
järjestörippikoulujen perustaminen, avioliiton esteidentutkinnan 
tallentaminen Kirjuriin, esteidentutkintatodistuksen postittaminen 
vihkiparille, esteidentutkintaan sisältyy avioliittoaikomuksen 
julkistamistiedon tallentaminen Kirjuriin aina silloin kun tämä tieto on 
annettu esteidentutkintapyynnön yhteydessä, vihkitiedon kirjaaminen, 
avioliiton kirkollisen siunaamisen tallentaminen, jos esteiden tutkinta on 
tehty maistraatissa ja siitä puuttuvat kirkollisen vihkimisen edellytystiedot 
vihkipappi pyytää nämä tiedot keskusrekisteristä, kirkkoon liittymisen 
edellytysten tarkistaminen ja tietojen tallentaminen asianomaisen 
kirkkoherran hyväksynnän jälkeen, kirkosta eroamisen kirjaaminen, 
muutosliikenteen tarkastaminen, jäsentietojen tarkastaminen ja 
korjaaminen, kotikunnattoman kotikuntatiedon seuranta 
(Keskusrekisterin seurakunnilla ei ole yllä olevissa asioissa 
palveluvelvoitetta, mutta vastaanottomahdollisuus on. Jos seurakunta 
haluaa palvella ko. asioissa, keskusrekisteri ohjaa ja tarvittaessa 
perehdyttää henkilöitä erilaisten asiakirjojen vastaanottamiseen ja 
välittämiseen keskusrekisteriin. Jos seurakunnassa ei ole vastaanottoa, 
seurakunta huolehtii, että sen verkkosivuilla ja tiedotteissa ym. on 
informaatiota alueellisesta keskusrekisteristä yhteystietoineen jne.) 
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B) Todistusten antaminen kirkonkirjoista: elää -todistukset, sukuselvitykset 
erilaisiin käyttötarkoituksiin, selvitykset lääketieteelliseen, historialliseen 
ja yhteiskunnalliseen tutkimukseen, sukuselvitykseen annettavat 
todistukset, ote kastekirjasta yms., em. todistuksiin liittyvä laskutus, 
omien tietojen tarkastamispyyntöön vastaaminen (Kaikissa 
yllämainituissa asioissa tilaus voidaan haluttaessa ottaa vastaan myös 
palvelupisteissä - näissä yhteyksissä annettava informaatio 
hinnoittelusta.) 
 

C) Kirjuri-raportit: vahvoja oikeuksia vaativat Kirjuri-raportit kuuluvat 
keskusrekisterin tehtäviin, sopijaseurakunnat käyttävät pääsääntöisesti 
raporttipalvelun raportteja 
 

D) Kirjurin käyttöoikeuksien myöntäminen ja valvonta: keskusrekisterin 
johtaja myöntää ja valvoo Kirjurin käyttöoikeudet pois lukien 
valtakunnalliset käyttöoikeudet jotka myöntää kirkkohallitus, 
keskusrekisterin johtaja vastaa oman toimialansa tietosuoja- ja 
tietoturvakysymyksistä mukaan lukien EU:n tietosuoja-asetuksen tuomat 
uudet velvoitteet. 

 
Kouvolan mallissa edellä mainitut tehtävät hoidetaan keskitetysti Kouvolasta 
käsin. Seurakuntiin jää Kirjuri-oikeuksia seuraavia tehtäviä varten: 
rippikouluryhmien perustaminen ja kummikelpoisuuden tarkistus 

Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin toimintamalli on keskistetyn ja 
hajautetun työnjaon välillä joustava. Maksimissaan kaikki muut tehtävät 
voidaan tehdä paikallisseurakunnassa, paitsi kohdasta A) Lapsen tietojen 
ilmoituslomakkeen lähettäminen, joka tehdään keskitetysti Lahdesta ja kohta 
D) eli Kirjurin käyttöoikeudet sekä niiden valvonta ja vastuu, joka on 
keskusrekisterin johtajalla. Sopijaseurakunnat voivat työ- ja 
henkilöstötilanteestaan riippuen valita, minkä osuuden tehtävistä he haluavat 
tehdä seurakunnassaan paikallisesti keskusrekisterin johtajan valvonnassa ja 
vastuulla.   

Seurakunnan näin valitessa keskusrekisteri kompensoi seurakunnassa 
tehtävää työtä ja siitä aiheutuneita kustannuksia yhteisesti sovitun taksan 
mukaisesti, jolloin seurakunnan aluerekisterille maksamat osuusmaksut 
vastaavasti pienenevät. Jos seurakunta katsoo paremmaksi teettää kaikki 
Kouvolan mallin yhteydessä esitellyt tehtävät Päijät-Hämeen 
aluekeskusrekisterillä Lahdessa, siinä tapauksessa seurakunta maksaa 
osuusmaksun täysimääräisenä, joka vuonna 2018 oli 1,51€/jäsen ja 2019 
1,36€/jäsen. Seurakunta voi myös valita näiden kahden edellä esitetyn 
äärivaihtoehdon väliltä, jolloin erikseen sovittavat asiat hoidetaan 
seurakunnassa ja se kompensoidaan tuntiperusteisesti ja loput hoidetaan 
Lahdessa keskitetysti. 
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Kummassakin mallissa keskusrekisterin toiminta on arvonlisäverotonta.  
Kummassakaan mallissa ei tavoitella taloudellista voittoa, vaan jaetaan 
kustannuksia. 

Edellä esitettyjen vaihtoehtojen puntaroinnissa on otettava huomioon 
ainakin seuraavat näkökohdat: 

1) Päätösvalta.  
Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterillä ei ole päätösvaltaista johtokuntaa, 
vaan jäsenseurakuntien yhteinen vuosikokous käsittelee budjetin ja 
toimintasuunnitelman sekä työnjaon. Kouvolassa aluekeskusrekisterin 
toimintaa kehittää sopijaosapuolten yhteistyöryhmä, joka toimii 
hallinnollisesti Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston 
alaisena. 
 

2) Joustavuus. 
Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteri tarjoaa enemmän vaihtoehtoja siihen 
liittyvälle sopijaseurakunnalle kuin Kouvolan aluekeskusrekisteri, joten se 
on kahdesta mallista joustavampi. Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin 
tehtäväksi voidaan antaa kaikki samat tehtävät kuin mitkä Kouvolan 
aluekeskusrekisteri on ottanut hoitaakseen. Päijät-Hämeen 
aluekeskusrekisterin kanssa voidaan solmia myös sellainen sopimus, jossa 
kohtien A-D tehtäviä hoidetaan Imatran seurakunnassa. 
 

3) Kustannukset 
Kirkolliskokouksen talousvaliokunta ei ole voinut varmistua eri 
vaihtoehtojen todellisista kustannuksista. Luotettava kustannusvertailu 
edellyttäisi laajaa, mahdollisesti ulkopuolisen tahon toteuttamaa 
selvitystä. 

 
4) Toimivuus. 

Edellistä kohtaa mukaillen voi todeta, että Imatran seurakunta ei ole 
voinut varmistua eri vaihtoehtojen todellisista toiminnallisista 
vahvuuksista ja heikkouksista. Luotettava toimintojen vertailu edellyttäisi 
laajaa ulkopuolisen tahon toteuttamaa selvitystä. 

 

Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 4/2019 todetaan: “Keskittämisessä on 
otettava huomioon seurakuntalaisten palveleminen.” Seurakunnissa se 
tarkoittaa esim. jäsenpitoa: miten seurakuntalaiset saadaan pidettyä 
jäseninä. Imatran seurakunnan jäsenistö ikääntyy voimakkaasti, joten 
sähköisten palvelujen rinnalla tarvitaan jatkossakin henkilökohtaista palvelua. 
Kouvolan mallissa henkilökohtaisen palvelun osuus on erilaisia tilavarauksia 
(kaste-, vihki- ja siunausvaraukset).  
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Päijät-Hämeen mallissa henkilökohtaisen palvelun osuus on sidoksissa siihen, 
millaisen sopimuksen seurakunta tekee aluekeskusrekisterin kanssa. Aiemmin 
lainatussa kirkolliskokouksen talousvaliokunnan mietinnössä 4/2019 
talousvaliokunta piti tärkeänä, että aluekeskusrekisterien toimintaa 
suunniteltaessa pystytään huomioimaan mahdollisimman hyvin kunkin 
alueen erityistarpeet. Mikäli esimerkiksi rekisteripalveluissa lähipalvelut 
koetaan säilyttämisen arvoisiksi erityistarpeiksi, niitä saadaan Päijät-Hämeen 
mallin avulla järjestettyä laajemmin kuin Kouvolan mallissa.   

Kirkkohallituksen viranhaltijat huomauttavat, että Päijät-Hämeen 
aluekeskusrekisterissä “työntekijällä tulee olemaan kaksi esimiestä, mikä ei 
voi olla vaikuttamatta työn johtoon ja on yleensä käytännössä hyvinkin 
ongelmallista.” Toisaalta tällä mallilla on toimittu jo vuodesta 2006 siten, että 
esimiesasema on tehtäväpohjainen. Rekisteriasioissa esimiehenä toimii 
aluekeskusrekisterin johtaja ja seurakunnan omissa tehtävissä kirkkoherra. 

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. 

 
6) Työntekijöiden ammattitaito.  

Kirkkoherranviraston työntekijät ovat jo vuodesta 2012 asti tehneet töitä 
Kirjuri –ohjelman kirkonkirjojen ja perhelehtien digitoinnin, sen 
tarkastamisen ja metatietojen parissa. Kirjuri -hankkeen eräänä 
perusteluna oli alun perin se, että digitoinnin jälkeen väestökirjanpitoa 
pystyy tekemään mistä seurakunnasta tahansa, koko maan tietojen 
osalta. Kirkkohallituksen viranhaltijoiden esittämä huoli työntekijöiden 
ammattitaidon riittävyydestä Imatran seurakunnan osalta on aiheeton. 
Molemmissa malleissa huolehditaan työntekijöiden korkeasta 
ammattitaidosta, jatkuvasta kouluttautumisesta ja osaamisen 
ylläpitämisestä. 
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7) Lapsivaikutusten arviointi  

Hinnasto on molemmissa keskusrekistereissä asiakkaille sama, joten tällä 
ei ole lapsiperheille merkitystä. Päijät-Hämeen mallissa korostuu 
paikallisuus ja siihen liittyen saavutettavuus, joten sen malli on 
joustavuutensa ansiosta Kouvolan mallia lapsiystävällisempi.  

 

Edellä mainittujen näkökohtien valossa Päijät-Hämeen seurakuntien 
aluekeskusrekisteri vaikuttaa olevan Imatran seurakunnalle parempi 
vaihtoehto kuin Kouvolan aluekeskusrekisteri. Olipa päätös kumpi tahansa, 
sekä Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen että 
Kouvolan aluekeskusrekisterin johtaja Sirpa Sirén toivottavat Imatran 
seurakunnan tervetulleeksi. 

Jos Imatran seurakunta haluaa liittyä Päijät-Hämeen seurakuntien 
aluekeskusrekisteriin, 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.  

Esitys:  Puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Marttinen esittää seuraavaa: 

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

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

 
 

Päätös: Kirkkoherranviraston vastaava toimistosihteeri Markkanen Paula oli asian 
esittelyn aikana kuultavana kokouksessa ja poistui kokouksesta ennen 
päätöksentekoa. 

Keskustelun aikana Tuula Rahkonen teki esityksen, että liityttäisiin Kouvolan 
aluekeskusrekisteriin mahdollisesti jo 1.1.2021, mutta viimeistään 1.1.2022 
alkaen. Arno Pihkala kannatti esitystä. 
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Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu 
ehdotus. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä pohjaesitys oli JAA ja Tuula 
Rahkosen kannatettu ehdotus EI. 

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

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä annettiin 1 jaa ääntä ja 10 ei ääntä, 
joten kirkkoneuvoston päätökseksi tuli Tuula Rahkosen esityksen mukaisesti, 
että Imatran seurakunnan kirkkoherranvirasto liittyy Kouvolan 
aluekeskusrekisteriin mahdollisesti jo 1.1.2021, mutta viimeistään 1.1.2022 
alkaen. 

 

59 
Aloite lähetysjärjestöjen taloudellisen avustuksen jakoperusteiden muuttamiseksi 

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

Aloitteen esittely 

Kahdeksan allekirjoittajaa (Arno Pihkala, Mika Strömberg, Ritva Pohjola, 
Henna Raikaslehto, Helena Roiha, Ulriikka Roiha, Sirpa Koistinen ja Kauko 
Mäkinen) on jättänyt kirkkoneuvostolle 10.2.2020 aloitteen, että Imatran 
seurakunta myöntää taloudellista avustusta toistaiseksi vain niille 
lähetysjärjestöille, joiden periaatteet ovat nyt yhdenmukaiset kirkon 
hyväksymien ja tärkeinä pitämien periaatteiden kanssa. Näistä periaatteista 
esiin nostetaan kaksi: suhtautuminen naispappeuteen ja 
seksuaalivähemmistöjen oikeudet.  

Aloitteessa todetaan, että Helsingin seurakuntayhtymä on viime syksynä 
tiedustellut kirkon kaikilta seitsemältä viralliselta lähetysjärjestöltä niiden 
suhtautumista naispappeuteen ja seksuaalivähemmistöihin. Selvityksen 
mukaan järjestöistä neljä (Kylväjä, Sley, Kansanlähetys ja Slef) ilmoittivat 
suhtautuvansa kielteisesti tai torjuvasti naispappeuteen sekä 
seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin. Lähetysjärjestöistä selkeän myönteisen 
kannan mainittuihin periaatteisiin esittivät Suomen Lähetysseura, Suomen 
Pipliaseura ja Medialähetys Sanansaattajat (Sansa). Helsingin 
seurakuntayhtymä päätyi maksamaan avustusta näille kolmelle 
lähetysjärjestölle. Samanlaisen päätöksen teki aloitteen mukaan Jyväskylän 
seurakuntayhtymä. Jyväskylässä ei tosin ole seurakuntayhtymää, vaan 
seurakunta.  
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Kirkon lähetystyö 

Lähetystyön näkökulmasta kirkon tärkeinä pitämät periaatteet on kirjattu 
dokumenttiin Yhteinen todistus – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
lähetyksen peruslinjaus 2018, joka on voimassa vuoteen 2023. Tähän 
dokumenttiin liittyvät periaatteet ja perussopimuksen on allekirjoittanut 
seitsemän lähetysjärjestöä: Suomen Lähetysseura, Suomen Pipliaseura, 
Evankeliumiyhdistys (Sley), Svenska lutherska evangeliföreningen i Finland 
(Slef), Kylväjä, Suomen evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) ja 
Medialähetys Sanansaattajat (Sansa). Sopijajärjestöillä on velvollisuus 
noudattaa omassa toiminnassaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
tunnustusta ja päätöksiä sekä toteuttaa kirkon hyväksymää lähetyksen 
peruslinjausta ja sen toimintaperiaatteita. Tämän sopimuksen myötä kirkon 
viralliset lähetysjärjestöt ovat sitoutuneet noudattamaan seuraavia 
pappisvirkaa koskevia periaatteita: 

1. Seurakuntien ja lähetysjärjestöjen yhteistyössä kirkon lähetysjärjestöt 

toimivat kirkon (1986 pappisviran avaaminen naisille) ja seurakuntien 

käytännön mukaisesti. 

2. Toimiessaan ulkomaisten yhteistyökirkkojen kanssa kirkon 

lähetysjärjestöt noudattavat niiden virkaratkaisuja eivätkä lisää jännitteitä 

omalla toiminnallaan. 

 

Kirkko on olemukseltaan missionaarinen. Talousarviomäärärahojen 
myöntäminen lähetykselle on osa seurakunnan missionaarisuuden 
toteuttamista. Kokonaisvaltaiseen lähetykseen kuuluu 
oikeudenmukaisuuden, ihmisarvon, yhdenvertaisuuden ja perusoikeuksien 
puolustaminen. Tähän liittyen dokumentti linjaa, että seurakunnat ja 
lähetysjärjestöt tukevat ja palvelevat maahanmuuttajia, turvapaikanhakijoita, 
syrjäytettyjä, syrjään jääneitä ja vainottuja. Dokumentti ei erikseen mainitse 
seksuaalivähemmistöjä. 

Aloitteen mukaan Helsingin seurakuntayhtymä ja Jyväskylän seurakunta 
(aloitteessa seurakuntayhtymä) ovat evänneet talousarvioavustuksen neljältä 
lähetysjärjestöltä, jotka ovat allekirjoittaneet dokumenttiin ”Yhteinen 
todistus – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyksen peruslinjaus 2018” 
liittyvät periaatteet ja perussopimuksen.  
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Perussopimuksen noudattamista ei valvo yksittäinen seurakunta tai 
seurakuntayhtymä, vaan sitä valvoo piispainkokous, jolle sopijajärjestö 
raportoi vuosittain keskeisistä strategisista linjauksistaan, toiminnastaan ja 
taloudestaan. Jos piispainkokous katsoo, että kirkon lähetysjärjestö ei 
noudata toiminnassaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustusta ja 
päätöksiä eikä kirkon hyväksymää lähetyksen peruslinjausta ja sen 
toimintaperiaatteita, se kuulee kyseistä lähetysjärjestöä. Jos sopijajärjestön 
menettely ei ole merkitykseltään sellainen, että piispainkokouksella on 
välitön tarve esittää kirkolliskokoukselle, että sopijajärjestö menettää 
asemansa kirkon lähetysjärjestönä, piispainkokous varaa sopijajärjestölle 
kohtuullisen, vähintään kahden (2) ja enintään neljän (4) kuukauden ajan 
korjata sopimuksen vastainen menettelynsä. Jos piispainkokous tämän 
jälkeen toteaa, että korjausta ei ole tehty, se voi esittää kirkolliskokoukselle, 
että sopijajärjestö menettää asemansa kirkon lähetysjärjestönä. 
Sopijajärjestön asema kirkon lähetysjärjestönä raukeaa, kun kirkolliskokous 
on päättänyt aseman menettämisestä. 

Piispainkokouksen suorittaman valvontatehtävän perusteella kaikkien 
seitsemän sopijajärjestön periaatteet ovat kesällä 2018 solmitun sopimuksen 
perusteella yhdenmukaiset kirkon hyväksymien ja tärkeinä pitämien 
periaatteiden kanssa. Vuoden 2019 aikana piispainkokous ei ole pyytänyt 
yhdeltäkään sopijajärjestöltä selvitystä, joten käytettävissä olevien tietojen 
perusteella piispainkokous ei kyseenalaista minkään sopijajärjestön asemaa 
kirkon lähetysjärjestönä. Imatran seurakunnan ei ole syytä poiketa kirkon 
yhteisesti sovituista linjauksista. Mikäli halutaan yleistä muutosta 
jakoperusteisiin, muutosta tulisi hakea kirkkohallituksen kautta 
kirkolliskokoukselta, jolla on käytettävissään paras saatavilla oleva 
asiantuntijuus kulloiseenkin asiaan.  

Kirkkoneuvoston jäsenet voivat tarkistaa lähetysjärjestöjen kannan Kylväjän, 
SLEY:n ja Kansanlähetyksen osalta lukemalla ensin dokumentin ”Yhteinen 
todistus – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyksen peruslinjaus 2018” 
ja vertaamalla sitten näiden sopimusjärjestöjen antamia vastauksia 
lähetyssihteeri Ari Niemetmaan esittämiin kysymyksiin ja selvityspyyntöihin. 

Imatran seurakunnan lähetystyö 

Aloitteessa puhutaan taloudellisesta avusta, jota seurakunta myöntää 
lähetysjärjestöille. Maininta tarkoittaa talousarviomäärärahoista 
lähetysjärjestöille myönnettäviä avustuksia. Aloitteen ulkopuolelle jäävät 
lähetysjärjestöjen kanssa tehtävät nimikkosopimukset. Imatran 
seurakunnassa talousarviomäärärahoista lähetysjärjestöille myönnettäviä 
avustuksia ei voi erottaa nimikkosopimuksista. Seuraavassa on arvioitu 
Imatran seurakunnan kaikkia nykyisiä nimikkosopimuksia lapsivaikutusten 
näkökulmasta. 
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Lapsivaikutuksen arviointi 

Lähetysyhdistys Kylväjä 

Joutsenosta kotoisin oleva Mari-Sisko Khadgi koordinoi Nepalissa 
vähemmistökielten kehitystyötä SIL Nepal -järjestössä. Hänen miehensä Hira 
Khadgi on tuottanut kristillistä ääni- ja videomateriaalia vähemmistökielille. 
Hira Khadgi siirtyi 2019 koulutus- ja mentorointityöhön, jossa nykyaikaisin 
menetelmin opetetaan käyttämään uusille kielille tuotettua materiaalia. 
Heidän työnsä tukee vähemmistökieliä puhuvien lasten ja nuorten 
identiteettiä ja kehitystä. 

Suomen evankelisluterilainen Kansanlähetys 

Israelin Makor Ha Tikva -koulu kasvattaa ja kouluttaa lapsia messiaaniseen 
juutalaisuuteen maassa, jonka kouluissa ei opeteta kristillistä uskoa.  

Annu Kyöstilä-Santoksen työ Lähi-idässä sisältää diakoniatyötä erityisesti 
yksinhuoltajien parissa. Lisäksi hän toimii perheiden ja avioliittojen 
vahvistamisen hyväksi.  

Anu Melkkalan toiminnalla muslimienemmistöisessä itäeurooppalaisessa 
maassa on vaikutusta lapsiin siten, että hänen työnsä on tavoittavaa työtä 
naisten parissa. 

Suomen luterilainen Evankeliumiyhdistys 

Imatran seurakunta tukee SLEY:n Japanissa toteutettua ja sinne suunnattua 
internet-lähetystyötä. Tiina ja Mika Latva-Rasku tekevät internet-lähetystyötä 
(mm. kehittämällä paikallisten seurakuntien kotisivuja sekä nuorille 
suunnattua kristillistä sivustoa), lapsityötä Tokion Itabashin seurakunnassa ja 
raamattupiirityötä Tokion Suomi-kirkolla. Heidän internet-lähetystyön 
tiimiinsä kuuluu Suomesta käsin toimiva Ken Takaki, joka valmistaa 
japaninkielisiä opetustekstejä. 

Medialähetys Sanansaattajat 

Gujaratin kielinen Toivoa naisille -ohjelma tähtää naisten aseman 
paranemiseen ja oikeuksien tiedostamiseen. Sitä kautta se vaikuttaa perheen 
ja lasten hyvinvointiin. 

Arabiankieliset kristilliset TV-ohjelmat sekä niiden puhelin- ja internetpalvelut 
tavoittavat suoraan sekä välillisesti lapsia ja nuoria, koska ne tuottavat mm. 
peruskoulun opetusohjelmia vaikkapa pakolaisleireillä oleville lapsille, jotka 
eivät pääse muuten kouluun. 
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Suomen Pipliaseura. 

Seurakunta tukee Raamatun kääntämistä uudelleen ajanmukaiselle ndongan 
ja kwanjaman kielille. Valmistuneet käännökset tukevat näitä kieliä puhuvien 
lasten ja nuorten identiteettiä ja kehitystä. 

Suomen Lähetysseura 

Angolassa toimivat Rauno ja Eeva-Liisa Rantasuomela, joista Rauno tekee 
paikallisen kirkon kiinteistöjen korjauskartoituksia ja -arvioita. Eeva-Liisan 
työnä on kehittää kummityötä sekä naisten ja tyttöjen terveydenhuollon 
koulutustehtäviä, joten työllä on vaikutusta lapsiin ja nuoriin. Toinen 
avustuskohde on pulaarinkielisen Vanhan Testamentin käännöstyö 
ekumeenisena yhteistyönä. Valmistuessaan käännös tukee pulaaria puhuvien 
lasten ja nuorten identiteettiä ja kehitystä. 

Esitys: Imatran seurakunta ei muuta lähetysjärjestöjen taloudellisen avustuksen 
jakoperusteita, vaan säilyttää ne ennallaan. 

Päätös: Lähetyssihteeri Ari Niemetmaa oli asian esittelyn aikana kuultavana 
kokouksessa ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. 

Keskustelun aikana Henna Raikaslehto teki esityksen, että aloitteen 
mukaisesti lähetysjärjestöjen taloudellinen avustaminen kohdistuisi Suomen 
Lähetysseuralle, Suomen Pipliaseuralle ja Medialähetys Sanansaattajille. Arno 
Pihkala ja Ritva Pohjola kannattivat esitystä.  

Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu 
ehdotus. Suoritetussa kädennosto äänestyksessä pohjaesitys oli JAA ja Henna 
Raikaslehdon kannatettu ehdotus EI. 

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

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä ja 4 ei ääntä. 
Kirkkoneuvoston päätökseksi tuli, ettei Imatran seurakunta muuta 
lähetysjärjestöjen taloudellisen avustuksen jakoperusteita, vaan säilyttää ne 
ennallaan. 
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60 
Avustusmäärärahan jako lähetysjärjestöille  

Valmistelija: lähetyssihteeri Ari Niemetmaa p. 040 522 0703  
Esittelijä:  kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Piispainkokouksen suositusten mukainen seurakuntien avustus Kirkon 
lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle on noin 2-3 prosenttia 
kirkollisverotuloista (Kirkon lähetystyön toimikunta 4.3.2008). Kirkon 
lähetystyön toimikunta suosittaa 18.9.2018, että seurakunta myöntää 
lähetystyön ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahoja kirkon 
sopimusjärjestöille. Sopimusjärjestöillä tarkoitetaan tässä niitä järjestöjä, 
jotka ovat solmineet perussopimuksen kirkkohallituksen kanssa. Lisäksi 
Kirkon lähetystyön toimikunta suosittelee seurakunnille seuraavia 
arviointiperusteita avustusten jakoperusteiden välineiksi: 

1. Järjestön rooli seurakunnan oman lähetystehtävän toteuttamisessa. Tähän 
liittyvät seurakunnan ja järjestöjen väliset sopimukset, niiden 
kokonaissummat ja seurakunnan ja järjestön välinen yhteistyö. 

2. Seurakunnan mahdollisuus osallistua järjestön lähetystoiminnan 
strategiseen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä järjestön päätöksentekoon. 
Mikä tarkoittaa sitä, että seurakuntaa ei voi pitää lähetystyön osalta vain työn 
rahoittajana. 

3. Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kannatustilasto, jonka avulla 
voidaan nähdä järjestön saama vapaaehtoisen kannatuksen määrä. 

Kirkon sopimuskumppaneina toimivia lähetysjärjestöjä tulee kohdella 

keskenään tasavertaisesti siten, että ne järjestöt, joilla on yhteistyö- tai 

nimikkosopimus Imatran seurakunnan kanssa, saavat avustusmäärärahasta 

vähintään voimassa olevien sopimuksien mukaiset tavoitesummat. 

Sopimuksien kannatustavoitteen ylittävän avustusmäärän, 250 euroa, 

jakamisesta voidaan tehdä oma päätös tai sopimustavoitteet ylittävä 

avustusmäärä voidaan jakaa edellisen vuoden toteutuneen järjestökohtaisen 

vapaaehtoisen kannatuksen suhteessa. 

Avustusten ehtona on, että avustusta saavan tulee toimittaa seurakuntaan 
edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös tai muu luotettava selvitys 
avustuksen käytöstä. Taloustoimisto ei ole maksanut muuten jo myönnettyä 
avustusta, ellei selvitystä ole saatu. 

  



IMATRAN SEURAKUNTA  PÖYTÄKIRJA   4/2020 18 (26) 
Kirkkoneuvosto 
   10.6.2020 

 

 

Esitys:  Kirkkoneuvosto jakaa vuoden 2020 talousarvioavustukset lähetysjärjestöille 
siten, että ensin maksetaan järjestöille yhteistyö- tai nimikkosopimuksien 
mukaiset kannatustavoitteiden summat. Sopimuksien kannatustavoitteet 
ylittävä määräraha 250 euroa annetaan Medialähetys Sanansaattajat ry:lle 
Ezzine, Marja-Liisan ja Davidin tekemään työhön. David ja Marja-Liisa Ezzine 
ovat osallistuneet merkittävästi vuodesta 2017 Imatran seurakunnan 
turvapaikanhakijoiden hyväksi tekemään työhön. David Ezzine antaa 
säännöllisesti arabian kielistä opetusta kastetuille turvapaikanhakijoille ja 
opettaa tarvittaessa arabiankielellä rippikoulussa kasteelle valmistuvia. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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61 
Palkka-asiat 

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

Valmistelija ja esittelijä: palkka-asiamies Pasi Tiimo, p. 040 505 7460  

 
62 
Perhevapaa-anomus  

Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo, p. 040 505 7460 
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63 
Päivitetty ostopalvelusopimus perheasioiden sovittelusta ja perheneuvontapalveluista Eksoten kanssa 

Valmistelija: työalajohtaja Tarja Miikki p. 040 137 9553 
Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Eksoten ja Perheasiain neuvottelukeskuksen ostopalvelusopimusta 
päivitetään aika ajoin. Tänä keväänä päivitys on ollut ajankohtaista tulevien 
sote-muutosten takia. Maakunnallinen perheneuvonnan työryhmä kokoontui 
16.1.2020. Siihen kuuluu Imatran ja Lappeenrannan seurakuntien 
luottamushenkilö- ja viranhaltijaedustuksen lisäksi Mikkelin hiippakunnan ja 
Eksoten edustus. Imatran luottamushenkilöedustajana toimii Sirpa Koistinen. 
Kokouksessa päätettiin aloittaa Eksoten ja perheasiain neuvottelukeskusten 
välisen sopimuksen päivitysvalmistelut. 

Eksoten hallitus on hyväksynyt ostopalvelusopimuksen kokouksessaan 
22.4.2020. Keskeinen sopimuksen päivitys liittyy Sosiaali- ja terveyslain 
tulevaan kirjaamiskäytäntöön, jonka mukaan palvelun tuottajien tulee siirtyä 
Kanta-palveluun. Avioliittolain (23 §) mukaisessa sovittelupalvelussa asiakkaat 
kirjataan vain keskuksen omaan Perheneuvos-ohjelmaan. Sisällöllisesti 
ostettava palvelu pysyy samana, vaikka Sosiaali- ja terveyslain mukaista 
sovittelua siinä ei enää mainita. 

Esitys: Imatran seurakunnan kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Arto Marttisen 
allekirjoittamaan päivitetyn ostopalvelusopimuksen perheasioiden 
sovittelusta ja perheneuvontapalveluista Eksoten kanssa. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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64 
Etelä-Karjalan evankelisluterilaisten seurakuntien sairaalasielunhoidon yhteistoimintasopimuksen 
uusiminen/päivittäminen 

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

Sairaalasielunhoidon toteuttamisesta Etelä-Karjalan maakunnan alueella on 
laadittu yhteistoimintasopimus. Voimassa oleva sopimus on vuodelta 2010. 
Viime vuosina maakunnan seurakuntarakenteessa on tapahtunut muutoksia. 
Seurakuntia on yhdistynyt. Kuluvan vuoden alusta uudistui hiippakunnan 
rovastikuntajako. Koko Etelä-Karjala on nyt yhtä rovastikuntaa. Näiden 
muutosten vuoksi yhteistoimintasopimus on luonteva päivittää vastaamaan 
nykyhetken tilannetta.  

Yhteistoimintasopimuksen luonnos on liitteenä. 

Esitys: Imatran seurakunta jatkaa sairaalasielunhoidon toteuttamista päivitetyn 
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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65 
Kolehtisuunnitelma 7.6.-27.9.2020 

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

Piispa Seppo Häkkinen on lähettänyt 15.5.2020 hiippakunnan kirkkoherroille 
kirjeen, jossa ohjeistetaan, miten jumalanpalvelusten kolehdit kerätään 
1.6.2020 lähtien. 

Vallitsevissa poikkeusoloissa jumalanpalveluksissa saa olla 1.6.2020 lähtien 
paikalla rajoitettu määrä seurakuntalaisia. Kolehti kerätään paikalla olijoiden 
kesken. Rahankeräyslain mukaan kolehdin keräämisen ja mahdollisen 
sähköisellä välineellä tehdyn kolehtilahjoituksen on tapahduttava 
seurakunnallisen tilaisuuden aikana ja siihen voivat osallistua vain paikalla 
olevat. Kirkkokolehteja ei voida kerätä verkon välityksellä tilaisuutta 
seuraavilta.  

Kolehdit kerätään kolehtisuunnitelman mukaisesti. Verkossa lähetettävässä 
jumalanpalveluksessa voidaan kertoa, minkä tahon hyväksi kolehti kirkossa 
kerätään. On syytä todeta, että jumalanpalvelusta muualla seuraavat eivät voi 
osallistua kolehtiin. Jos kolehdin saavalla järjestöllä on rahankeräyslupa, 
verkkolähetyksessä voidaan mainita, että järjestölle voi lahjoittaa 
sen rahankeräysluvan puitteissa. Jos kolehtikohteella ei ole keräyslupaa, 
verkkolähetyksessä ei voida mainita lahjoittamismahdollisuudesta. Vastuu 
keräysluvan tarkastamisesta on seurakunnalla.  

Kolehdin keräämisessä ja käsittelyssä tulee pyrkiä mahdollisimman hyvään 
hygieenisyyteen. Esimerkiksi kolehtihaavin kierrättäminen kädestä käteen ei 
tule kysymykseen, vaan kirkkotilasta riippuen on käytettävä pitkävartista 
kolehtihaavia tai järjestettävä erillisiä keräyspisteitä. Suojakäsineiden käyttö 
kolehtia käsiteltäessä on suositeltavaa.  

Esityslistan liitteenä on kolehtisuunnitelma ajalle 7.6. - 27.9.2020. Kolehdit 
kerätään toistaiseksi piispan 15.5.2020 antamien ohjeiden mukaisella tavalla. 

Esitys:  Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle 7.6. - 27.9.2020. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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66 
Valtuustokeskustelu Kolmen Ristin kirkon ja Imatrankosken kirkon tilanteista 

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

Kirkkovaltuuston kokouksessa 27.5.2020 Kari Paldanius esitti, että Kolmen 
Ristin kirkon sisätilojen kunto tarkastetaan, jotta niissä voidaan toimia 
turvallisesti kenenkään terveyttä vaarantamatta. Korjaustoimet ovat olleet 
pysähdyksissä ja viimeisistä sisäilmamittauksistakin on aikaa. Erkki Immonen 
toi keskusteluun Imatrankosken kirkon tilanteen. 

Esitys: Kirkkoneuvosto antaa kiinteistöpäällikkö Jari Nousiaiselle tehtäväksi tarkastaa 
Kolmen Ristin kirkon sisätilojen kunto. 

Kirkkoneuvosto antaa kiinteistöpäällikkö Jari Nousiaiselle tehtäväksi selvittää 
Imatrankosken kirkon tilanne. 

Kirkkoneuvosto laatii mittauksiin ja selvityksiin perustuen Kolmen Ristin 
kirkon sisätilojen kunnosta ja Imatrankosken kirkon tilanteesta raportin, jonka 
se toimittaa kirkkovaltuustolle. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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67 
Verotulokertymä 1-5/2020 

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. 5 kk 2.020.833 € 213.520 € 

Kert. 1-5/2020  2.331.876 € 216.780 € 

Tot.-% (keskim. -%) 48,1 % (41,6 %)  42,3 % (41,6 %) 

Ylitys / - Alitus (€) 311.043 € 3.260 € 

Kert. 1-5/2019 2.444.551 €  

 Muutos ed. vuod. 
vast. ajank. €/% 

-112.675 € / -4,6 %  

 

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
68 
Kirkkoherran päätösluettelo 

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

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 8.5.-
27.5.2020 nrot 56-59. 

Esitys: Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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69 
Talousjohtajan päätösluettelo 

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

Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 4.5. 
– 1.6.2020 nrot 17 – 20. 

Esitys: Tehty päätös merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

70 
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 14/2020 
Kipa 2 -hanke etenee yhteistyössä seurakuntien kanssa 
 
Yleiskirje 15/2020 
Oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallit on päivitetty 
 
Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet: 
(https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet) 

Liitteenä Perheneuvonnan etiikka. 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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71 
Muut esille tulevat asiat  

Muita asioita ei ollut. 

72 
Seuraava kokous Kirkkoneuvosto seuraava kokous on 19.8.2020 klo 17.00. 

 

73 
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen 
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 19.05 

 
 
 
 
 
 
 
Arto Marttinen  Pasi Tiimo 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 

 
 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään 11.6.2020 
 
 
 
 
Eero Vitikainen   Esa Hirvonen 
 
 
 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 11.6.2020 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti nähtävänä 12.6. –
25.6.2020 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. 

 
 
 
 

Sirpa Kauppinen 
hallintosihteeri 


