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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika  keskiviikkona 4.11.2020 klo 17.00 – 19.00 

Paikka  Mansikkalan koulukeskus, Koulukatu 2. 

Läsnä  Marttinen Arto kirkkoherra, puheenjohtaja, poistui § 127 ajaksi 
  Hirvonen Esa  jäsen 
  Koistinen Sirpa  jäsen 

Pihkala Arno  jäsen 
Pohjola Ritva  jäsen 
Rahkonen Tuula jäsen, varapuheenjohtaja, puh. joht. § 127 aikana 
Raikaslehto Henna jäsen 
Räty Pekka  jäsen,   
Vepsä Kari  jäsen 
Vitikainen Eero jäsen 
Roiha Helena  R. Pöntisen varajäsen, saapui klo 18.32 § 132 

käsittelyn aikana 
 

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

Poissa  Pöntinen Raisa jäsen 
 
119 
Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen ja piti 
alkuhartauden. 

 

120 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esityslista on lähetetty sähköpostilla 28.10.2020. 

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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121 
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 Tuula Rahkonen ja Henna Raikaslehto.  
Pöytäkirja tarkastetaan 5.11.2020 klo 13.00 hallintosihteerin huoneessa 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 
122 
Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

123 
Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

124 
Diakonian viran johtosäännön tarkistaminen 

Valmistelija: työalajohtaja Riitta Sjöblom  
Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Voimassa oleva diakonian viran johtosääntö on hyväksytty kirkkoneuvostossa 
14.12.2005 § 198 (liite). Työalajohtaja Riitta Sjöblom on laatinut yhdessä 
hallintosihteerin kanssa esityksen uudeksi diakonian viran johtosäännöksi 
(liite). 

Kun puhutaan diakonian viranhaltijasta, nimitys kattaa sekä diakonin että 
diakonissan ammattitutkinnon ja pätevyyden.  
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Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy diakonian viran johtosäännön. 

Lapsiasian vaikutus: Diakonian viran johtosäännön hyväksymisellä ei ole 
lasten ja nuorten hyvinvointiin sellaista todennettavaa vaikutusta, jonka 
arviointia KJ 23,3 § edellyttää. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

125  
Diakonian viran haettavaksi julistaminen 

Valmistelija: työalajohtaja Riitta Sjöblom  
Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 14.10.2020 § 32 perustaa Imatran 
seurakuntaan diakonian viran 1.11.2020 alkaen. Kirkkoneuvoston tehtävä on 
julistaa kirkkovaltuuston perustama virka haettavaksi. 

Imatran diakoniatiimiin kuuluu tämän jälkeen diakonian työalajohtaja ja viisi 
diakoniatyöntekijää, joilla jokaisella on oma painopistealue. Perustetun viran 
painopistealueena on perhetyö sekä taloudellinen neuvonta ja - tuki. 

Esitys: Kirkkoneuvoston julistaa diakonian viran haettavaksi. Hakuaika päättyy 
27.11.2020. Virka täytetään 1.1.2021 tai sopimuksen mukaan. 

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. 

Virkaa hakeneet haastattelee 3.12.2020 työryhmä, johon kuuluvat 
kirkkoherra, diakonian työalajohtaja, hallintosihteeri ja kaksi 
luottamushenkilöjäsentä. 

Lapsiasian vaikutus: Diakonian viran täyttämisellä on lasten ja nuorten 
hyvinvointia lisäävä vaikutus (KJ 23:3 §). 

Päätös: Esitys hyväksyttiin.  

Virkaa hakeneet haastattelee 3.12.2020 työryhmä, johon kuuluvat 
kirkkoherra, diakonian työalajohtaja, hallintosihteeri sekä luottamushenkilöt 
Sirpa Koistinen, Arno Pihkala ja Henna Raikaslehto.  
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126 
Imatran seurakunnan liittyminen aluekeskusrekisteriin 

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

Kirkkovaltuusto päätti 14.10.2020 pidetyssä kokouksessaan, että Imatran 
seurakunta liittyy Päijät-Hämeen aluerekisteriin mahdollisesti jo 1.1.2021, 
mutta viimeistään 1.1.2022.  

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

Lapsiasian vaikutus: Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin valikoitumisella 
Imatran seurakunnan aluekeskusrekisteriksi on paikallisilta 
hautaustoimistoilta saatujen käyttäjäkokemusten perusteella lasten ja 
nuorten hyvinvointiin myönteinen vaikutus (KJ 23:3 §). 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

Pöytäkirjaan liitetään Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin johtajan liittyville 
seurakunnille 3.11.2020 lähettämä kirje. 

 

127 
I kappalaisen viran täyttäminen 

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

Imatran seurakunnassa on kaksi kappalaisen virkaa, joista II kappalaisen 
virkaa hoitaa Piia Frosti. I kappalaisen virka on ollut täyttämättä sen jälkeen, 
kun virkaa hoitanut Sanna Kiiveri-Kihlanki otti vastaan perheneuvoja-
sairaalapapin viran. 

Tavanomaisessa hakumenettelyssä tuomiokapituli julistaa kappalaisen viran 
haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoituksen 
asianmukaisella tavalla (KJ 6:14 §). Hakuajan päätyttyä tuomiokapituli tutkii 
hakijoiden kelpoisuuden virkaan (KJ 6:15 §). Kappalaisen virkaa hakevan tulee 
esimerkiksi olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi (KJ 6:10 §).   

Tällä kertaa kirkkoneuvosto ei esitä kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto 
pyytää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan I kappalaisen 
virkaa haettavaksi, vaan asiassa toimitaan KL 6 luvun 38 §:n 1 mom. 2 -
kohdan mahdollistamalla tavalla seuraavasti:    
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KL 6 luvun 38 §:n 1 mom 2 -kohdan mukaan viranhaltija voidaan siirtää saman 
työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän 
täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hän on antanut siirtoon 
suostumuksensa. Arto Marttinen suoritti kappalaisen virkaan edellytettävän 
pastoraalitutkinnon 1992, jonka jälkeen hän sai nimityksen Keski-Lahden 
seurakunnan vs. kappalaiseksi. Imatran seurakuntaan hänet valittiin 
kappalaiseksi 1993. Tainionkosken aluekappalainen hänestä tuli 2003, josta 
alkaen hän on toiminut seurakunnassa esimiestehtävissä. Vuosina 2008-2011 
hän teki pitkiä kirkkoherran sijaisuuksia. Vakinaisena kirkkoherrana hän ollut 
1.7.2011 alkaen, joten hän tulee toimineeksi Imatran seurakunnan 
vakinaisena kirkkoherrana tasan 10 vuotta, jos kirkkovaltuusto pyytää 
kirkkoneuvoston esityksestä Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta, että 
Arto Marttinen siirretään vapaana olevaan I kappalaisen virkaan 1.7.2021 
alkaen. 

Kirkkoherra Arto Marttisen mielestä kirkkoherran virka voisi olla 
määräaikainen. Hän on omasta pyynnöstään jättämässä kirkkoherran 
tehtävää ja antanut KL 6 luvun 38 §:n 1 mom 2 -kohdan mukaisen 
suostumuksen siihen, että hänet siirretään Imatran seurakunnan avoinna 
olevaan I kappalaisen virkaan siihen sisältyvine palkkaehtoineen 1.7.2021 
alkaen.  

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto pyytää 
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulia siirtämään kirkkoherra Arto Marttisen 
vapaana olevaan Imatran seurakunnan I kappalaisen virkaan 1.7.2021 alkaen. 
Kirkkoherra Marttinen on antanut siirtoon KL 6 luvun 38 §:n 1 mom. 2-
kohdan mukaisen suostumuksen. 

Lapsiasian vaikutus: Ratkaisulla ei ole vaikutusta lapsiin eikä nuoriin (KJ 23:3 
§). 

Päätös: Kirkkoherra Arto Marttinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 
Pykälän 127 aikana puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Tuula 
Rahkonen. 

Esitys hyväksyttiin. 
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128 
Seurakuntapastorin virka 

Valmistelijat Kirkkoherra Arto Marttinen ja yleisen seurakuntatyön työalajohtaja Piia Frosti 
Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Imatran seurakunnassa on täyttämättä yksi seurakuntapastorin virka.  

Kirkkoherra Arto Marttinen ja työalajohtaja Piia Frosti esittävät, että 
kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulia julistamaan Imatran seurakunnan IV 
seurakuntapastorin viran haettavaksi niin, että se täytetään 1.1.2021 lukien. 

Seurakuntapastorin virka on tuomiokapitulin virkamääräyksellä täytettävä 
virka. Seurakunta haastattelee tuomiokapituliin ilmoittautuneet ja antaa 
tuomiokapitulille lausunnon hakijoista. 

Haastatteluryhmään kuuluvat kirkkoherra Arto Marttinen, työalajohtaja Piia 
Frosti, kaksi kirkkoneuvoston nimeämää luottamushenkilöiden edustajaa ja 
hallintosihteeri Sirpa Kauppinen. 

Esitys:  Kirkkoneuvosto päättää pyytää tuomiokapitulia julistamaan Imatran 
seurakunnan IV seurakuntapastorin viran haettavaksi. 

Kirkkoneuvosto valitsee haastattelutyöryhmään kaksi 
luottamushenkilöedustajaa. 

Lapsiasian vaikutus: Viran täyttämisellä on myönteinen vaikutus lapsiin ja 
nuoriin. 

Päätös: Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että kirkkoneuvosto 
antaa kirkkoherralle luvan pyytää Mikkelin Hiippakunnan tuomiokapitulilta 
virkamääräystä Heidi Hakuliselle 1.1. – 31.12.2021.   

Perusteluna vuoden 2021 aikana seurataan, mihin suuntaan seurakunnan 
talous kehittyy koronaepidemian aikana. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi esittelijän kokouksessa tekemän esityksen. 
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129 
Yhteistyöneuvottelut Svetogorskin työstä 

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

Liitteenä 27.10.2020 Svetogorskin työstä käydyn yhteistyöneuvottelun 
muistio. 

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi. 

Lapsiasian vaikutus: Imatran seurakunnan yhteistyöllä Svetogorskissa on 
pientä myönteistä vaikutusta paikallisiin lapsiin eikä nuoriin (KJ 23:3 §). 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

130 
Imatrankosken kirkon ja Kolmen Ristin kirkon sulkeminen 1.11.2020 alkaen toistaiseksi 

Valmistelijat: työsuojelupäällikkö Pasi Tiimo ja kiinteistöpäällikkö Jari Nousiainen  
Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 0400 522 0741 

KJ 14:2 sanoo, että ”Kirkon käyttämisestä päättävät kirkkoherra ja 
kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto yhdessä. Kirkkoherra valvoo kirkon 
käyttöä.” 

Imatrankosken sekä Kolmen Ristin kirkoissa teetätettiin hiljattain 
sisäilmatutkimukset. Sysäyksenä tutkimuksille olivat sekä henkilökunnalta 
että kirkossa vierailleilta kantautunut palaute sisäilman mahdollisista 
epäpuhtauksista. Myös luottamushenkilöiltä oli tullut kehotus selvittää 
kirkkojen tilanne. 

Tulokset osoittivat mm. Työterveyslaitoksen viitearvot ylittäviä mikrobien ja 
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määriä. Tällöin herkimmät voivat 
reagoida eikä myöskään terveyshaittojen mahdollisuutta voida poissulkea.  

Työturvallisuuslain 8 § velvoittaa työnantajan toimenpiteisiin, jotka ovat 
tarpeen työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä huolehtimiseksi 
(=työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite) kohtuusperiaate huomioiden. 
Saman lain 37 §:ssä asetetaan työnantajalle velvollisuus torjua työpaikalla 
työntekijää vahingoittavassa tai häiritsevässä määrin esiintyviä ilman 
epäpuhtauksia ja 40 §:ssä asetetaan velvollisuus rajoittaa työntekijöiden 
altistuminen vaaraa aiheuttaville biologisille tekijöille mahdollisimman 
vähäiseksi.   
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Työterveyshuollon asiantuntemusta on käytetty hyväksi altisteiden 
vaarallisuutta ja mahdollisten seurauksien vakavuutta arvioitaessa. 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää sulkea Imatrankosken kirkon sekä Kolmen Ristin 
kirkon 1.11.2020 alkaen toistaiseksi. 

Lapsiasian vaikutus: Toiminnan lopettamisella epäterveellisessä sisäilmassa 
on myönteistä vaikutusta näissä kirkoissa toimintaan osallistuvien lasten ja 
nuorten terveyteen (KJ 23:3 §). 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

131 
Henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2021 

Valmistelija: yhteistyötoimikunta ja kirkkoherra Arto Marttinen 
Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

18.3.2014 alusta tuli voimaan ammatillisen osaamisen kehittämistä koskeva 
säädöskokonaisuus, joka koskee myös seurakuntia, seurakuntayhtymiä ja 
muita kirkon työnantajia. Tätä sopimusta noudattaa myös 4.6.2020 
hyväksytty kirkon virka- ja työehtosopimus (= KirVESTES) 2020-2022, jossa se 
on liite 12. Lisäksi kirkon virka- ja työehtosopimukseen 2020-2022 on otettu 
määräyksiä koulutusajan lukemisesta työaikaan sekä muita virkavapauksia ja 
työajan keskeytyksiä koskevia määräyksiä. 

Säädöskokonaisuuden tavoitteena on kannustaa työnantajia osaamisen 
kehittämiseen organisaation toiminnan tarpeista, edistää muutostilanteisiin 
varautumista ja työurien pidentymistä. Tarkoituksena on parantaa myös 
tuottavuutta. Imatran seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma 2021 
on laadittu 1.4.2014 voimaan tullutta Kirkon henkilöstön kehittämissopimusta 
mukaillen.  

Ensimmäisessä vaiheessa esimiehet ovat selvittäneet oman tiiminsä osalta, 
millaista osaamisen kehittämistä korona-ajan tuomiin muutoksiin 
sopeutuminen vuonna 2021 edellyttää sekä millainen koulutus edistää 
muutostilanteisiin varautumista ja työurien pidentämistä. Hallintosihteeri on 
koonnut esimiehiltä saadut vastaukset koosteeksi, joka on ensin käsitelty 
kirkkoherran ja talousjohtajan kanssa. Tämän jälkeen kooste on viety 
johtoryhmään 7.10.2020, jonka jälkeen yhteistyötoimikunta on käsitellyt 
koulutussuunnitelman samana päivänä 7.10.2020. 

  



IMATRAN SEURAKUNTA  PÖYTÄKIRJA   7/2020 10 (16) 
Kirkkoneuvosto 
   4.11.2020 

 

 

Henkilöstön koulutussuunnitelman kustannukset ovat 34.398 €, jossa on 
laskua edellisvuodesta lähes 9.000 €. Lisäksi yleishallinnon tehtäväalueelle 
varataan 4.000 € vuoden 2021 aikana sellaisiin koulutus- ja 
kehittämistarpeisiin, jotka eivät etukäteen ole olleet tiedossa.  

Summa vastaa on 1 %:a henkilöstömenoista. 

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön koulutussuunnitelman esitetyssä 
muodossa. 

Lapsiasian vaikutus: Osa koulutuksesta on sellaista, että sillä on myönteinen 
välillinen vaikutus lapsiin ja nuoriin (KJ 23:3 §). 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

132 
Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmat vuosille 2022 – 2023 

Valmistelija: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 
Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Tehtäväalueiden esitysten pohjalta on laadittu postitse etukäteen lähetty 
seurakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021 sekä 
taloussuunnitelmat vuosille 2022 – 2023. Esitys sisältää myös 
hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2021. 

Talousarvion toimintatuottojen (ilman sisäisiä eriä) arvioidaan olevan 854.712 
€ (TA 2020: 817.744 €) eli kasvua 4,5 %. Toimintakulujen määräksi 
budjetoidaan -5.603.465 € (TA 2020: - 5.307.725 €) eli kasvua 5,5 %. Kasvu 
johtuu lähes yksinomaan seurakuntakeskuksen purkuun varattavasta rahasta. 
Toimintakatteeksi muodostuu täten -4.748.753 € (TA 2020: - 4.489.981 €) eli 
kasvua siinäkin samat reilu 5 %. Henkilöstömenojen suuruudeksi 
budjetoidaan ensi vuodeksi 3.363.125 € (TA 2020: 3.387.832 €). 

Kirkollisveroa arvioidaan kertyvän 4.850.000 €, mikä on sama kuin kuluvana 
vuonna. Kirkkohallituksen maamme kärkinimiin kuuluvalta konsultilta 
tilaaman ennusteen mukaan verotulojen pitäisi jopa kasvaa ensi vuonna 
kahdella prosentilla, mutta budjetoinnissa asian suhteen noudatetaan 
varovaisuuden periaatetta – varsinkin nykyisissä vallitsevissa oloissa, joissa 
ennustettavuus on todella vaikeaa. Valtionosuuden määräksi on määritelty 
518.00 € (TA 2020: 512.450) eli kasvua 1,2 % 
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Talousarviovuoden 2021 vuosikate on täten positiivinen 96.326 € (TA 2020: 
342.889 €) eli -71 % vuoden takaista pienempi. Suunnitelman mukaiset 
poistot kasvavat toteutettujen remontti-investointien myötä lähes 
viidelläkymmenellä tuhannella tasolle 374.183 € (TA 2020: 317.222 €) eikä 
vuosikate riitä kattamaan niitä vaan painaa tuloksen poistoeron muutos 
huomioiden -194.333 € alijäämiseksi (TA 2020: 109.160 € ylijäämäinen). 

Hautainhoitorahaston vuoden 2021 talousarvion toimintatuloiksi arvioidaan 
432.300 € (TA 2020: 451.300 €) ja toimintakuluiksi 443.415 € (TA 2020: 
447.713 €). Toimintakate on tällöin -11.115 € alijäämäinen, mutta 
rahoitustulojen sekä poistojen jälkeen 571 € ylijäämäinen (TA 2020: 18.967 € 
ylijäämäinen). 

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

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi oheisena 
liitteenä olevan talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2021 sekä 
taloussuunnitelmat vuosille 2022 – 2023. Esitykseen sisältyy myös 
hautainhoitorahaston talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021. 
Kirkkovaltuusto vahvistaa sitovuustasoksi ulkoisen toimintakatteen 
pääluokkatasolla. Kirkkoneuvosto päättää tehtäväaluekohtaisista ulkoisen 
toimintakatteen ylityksistä. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

133 
Hautausmaakatselmus 2020 

Valmistelija:  ylipuutarhuri Ari Ylähollo p. 0400 752 629 
Esittelijä:  talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Hautaustoimen ohjesäännön § 16 mukaisesti kirkkoneuvosto huolehtii siitä, 
että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan 
vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan 
hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät havainnot sekä esitykset antavat 
aihetta. 
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Katselmuksessa todetaan erityisesti: 

1. onko hautausmaan ohjesääntöä ja vahvistettua käyttösuunnitelmaa 
noudatettu 

2. onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettavien 
toimenpiteiden kanssa 

3. onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja  

4. onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja 
annettujen määräysten mukaista. 

Suoritettiin hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus 15.9.2020, 
josta muistio on esityslistan liitteenä. 

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

134 
Petri Rautsialan ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä  

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

Kirkkovaltuuston jäsen Petri Rautsiala pyytää eroa kirkkovaltuuston 
jäsenyydestä henkilökohtaisesta syystä.  

Kirkkolain 23 luvun 2 §:n mukaan seurakunnan luottamustoimeen on 
vaalikelpoinen 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen.  

Kirkkolain 23 luvun 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä 
vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan 
luottamustoimesta.  

Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan luottamushenkilön vapauttamisesta, eron 
myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää 
se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, 
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla 
valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, 
jonka jäsen luottamushenkilö on.  
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Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2. momentin mukaan, jos seurakuntavaaleilla, 
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla 
valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle 
myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, 
hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun 
luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi 
luottamushenkilö.  

Esitys:  Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää 1. myöntää Petri 
Rautsialalle eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä, 2. kutsua Myö Yhes -
valtuustoryhmän ensimmäisen varavaltuutetun Tuija Dahlgrenin 
kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi ajaksi.  

Lapsiasian vaikutus: Kirkkovaltuuston jäsenen vaihtumisella ei ole vaikutusta 
lapsiin eikä nuoriin (KJ 23:3 §). 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 

 

135 
Verotulokertymä 1-10/2020 

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. 10 kk 4.041.667 € 427.041 € 

Kert. 1-10/2020  4.313.541 € 433.560 € 

Tot.-% (keskim. -%) 83,3 % (88,9 %)  83,3 % (84,6 %) 

Ylitys / - Alitus (€) 271.874 € 6.519 € 

Kert. 1-10/2019 4.343.321 €  

 Muutos ed. vuod. 
vast. ajank. €/% 

-29.780 € / -0,7 %  
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Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

136 
Kirkkoherran päätösluettelo 

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

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 17.9.-
28.10.2020 nrot 88 -105. 

Esitys: Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

137 
Talousjohtajan päätösluettelo 

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

Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 29.9. 
– 28.10. 2020 nrot 31 - 37. 

Esitys: Tehty päätös merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

138 
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 22/2020 
Talousarvion valmistelun perusteet 2021 

  

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet
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Yleiskirje 24/2020 
Seurakuntien avustusmäärärahaan lisäys 
 
Yleiskirje 25/2020 
Hengellisen työn ammattien ja erityistehtävien uudistetut 
ydinosaamiskuvaukset 
 
Yleiskirje 26/2020 
Kirkon säädöskokoelmassa julkaistut uudet tutkintoihin liittyvät päätökset 
 
Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet: 
(https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet) 

Yleiskirje A 9/2020 
Kirkon sopijaosapuolten yhteinen ohjeistus työajattoman hengellisen työn 
viranhaltijan/työntekijän lisävapaapäivästä arkipyhänä tehdystä työstä 

Yleiskirje A 10/2020 
Suositeltavat tutkinnot lastenohjaajan tehtävään 

Yleiskirje A 11/2020 
Osaamista ja tutkintoja kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön ja hautausmaatyön 
tehtäviin 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
139 
Muut esille tulevat asiat  

Muita asioita ei ollut. 

140 
Seuraava kokous Kirkkoneuvosto seuraava kokous on 16.12.2020 klo 17. 

  

https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet
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141 
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen 
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 19.00 

 
 
 
 
 
Arto Marttinen Tuula Rahkonen Pasi Tiimo 
puheenjohtaja puheenjohtaja § 127 pöytäkirjanpitäjä 
 

 
 
 
 
 

 
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään 5.11.2020 

 
 
 
 
Tuula Rahkonen   Henna Raikaslehto 
 
 
 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 5.11.2020 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti nähtävänä 6.11. –
19.11.2020 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. 

 
 

Sirpa Kauppinen 
hallintosihteeri 

 


