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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika  keskiviikkona 16.12.2020 klo 17.00 – 18.25 

Paikka  Tainionkosken kirkon kokoustila, Kirkkokatu 2 

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 
Tikka Arto  P. Rädyn varajäsen 
 

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

Poissa:  Räty Pekka  jäsen  
 

142 
Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen ja luki joulunajan 
psalmin. 

 

143 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esityslista on lähetetty sähköpostilla 9.12.2020. 

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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144 
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 Arto Tikka ja Kari Vepsä.  
Pöytäkirja tarkastetaan 17.12.2020 klo 12.00. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 
145 
Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

146 
Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena. 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin § 167 Kaakon Viestinnän tarjouksen hyväksyminen 

Imatran seurakunnan viestinnän käyttöön vuosina 2021-2022 (sisältää 
option vuodelle 2023) lisäyksellä. 
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147 
Kirkkovaltuuston 14.10.2020 ja 25.11.2020 pitämien kokouksen päätösten lainmukaisuus ja 
täytäntöönpanokelpoisuus  

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

Kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja 
täytäntöönpano kuuluvat kirkkoneuvoston tehtäviin (KL 10:1, 10:6 §).  

Kirkkoneuvosto on vuonna 2002 päättänyt, että kirkkoneuvosto käsittelee 
valtuuston kokousta seuraavissa kokouksessa sopivaksi katsomallaan tavalla 
valtuuston pöytäkirjan sekä toteaa, ovatko valtuuston päätökset lainmukaisia 
ja täytäntöönpanokelpoisia. 

Kirkkovaltuuston kokoukset pöytäkirja ovat nähtävänä kirkkoneuvoston 
kokouksessa. 

Esitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 14.10.2020 ja 25.11.2020 
tekemät päätökset ovat lainmukaisia ja täytäntöönpanokelpoisia. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

148 
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuosiksi 2021 - 2022  

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

Kirkkojärjestyksen 8:2 §:n ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan 
kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan toimikautensa ensimmäisen ja 
kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan sekä 
varapuheenjohtajan. 

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan vuosiksi 2021 - 2022. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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149 
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2021 – 2022 

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

KL 10:2 mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina 
jäseninä varapuheenjohtaja sekä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, 
vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista 
henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. 

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston jäsenten vaali 
toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston 
varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. 

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston 
varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2021 - 2022.  

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

150 
Kirkkoneuvoston jäsenten vaali vuosiksi 2021 – 2022  

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

KL 10:2 mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina 
jäseninä varapuheenjohtaja sekä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, 
vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista 
henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. 

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä.  

KL 10:2 mukaan kirkkoneuvoston jäseneksi voidaan valita vain 
seurakuntavaaleissa vaalikelpoinen henkilö.  

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston 
jäsenten vaalin vuosiksi 2021 - 2022. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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151 
Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosiksi 2021 – 2022 

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

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 §:n mukaan sen jälkeen, kun 
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja jäsenet on valittu, valitaan eri vaalilla 
varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet.  

KL 10:2 mukaan kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi 
voidaan valita vain seurakuntavaaleissa vaalikelpoinen henkilö. 

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston 
varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 
2021 – 2022. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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152 
Diakonian viran virkavaali 

Valmistelija:  Haastatteluryhmä 
Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Kirkkoneuvosto päätti 4.11.2020 § 125 julistaa diakonian viran haettavaksi. 
Haettavan diakonian viran painopistealueena on perhetyö sekä taloudellinen 
neuvonta ja - tuki.  

Viran pätevyysvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen (nro 141 / 
1.11.2020) mukainen ammattikorkeakoulututkinto tai piispainkokouksen 
aikaisempien päätösten mukainen tutkinto. Virkaan valitun tulee olla Suomen 
evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. 

Hakuaikana, joka päättyi 27.11.2020, virkaan tuli kaksi hakemusta, jotka 
molemmat täyttivät viran kelpoisuusehdot. Virkaa hakivat Jaana Tahkokallio 
ja Liisa Töllinen. Molemmat hakijat kutsuttiin haastatteluun, joka pidettiin 
torstaina 3.12.2020. 

Kirkkoneuvosto oli valinnut kokouksessaan 4.11.2020 haastatteluryhmän, 
johon kuuluvat kirkkoherra Arto Marttinen, diakoniatyön työalajohtaja Riitta 
Sjöblom, luottamushenkilöistä Sirpa Koistinen, Arno Pihkala ja Henna 
Raikaslehto sekä hallintosihteeri Sirpa Kauppinen. Haastatteluryhmän muistio 
liitteenä. 

Esitys: Kirkkoneuvosto suorittaa diakonian viran virkavaalin.  

Kirkkoneuvosto valitsee haastattelutyöryhmän yksimielisen esityksen pohjalta 
diakonian virkaan, sosionomi-diakoni (AMK) Liisa Töllisen. 

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

Päätös: Kirkkoneuvosto suoritti diakonian viran virkavaalin. 

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti diakonian virkaan, sosionomi-diakoni 
(AMK) Liisa Töllisen. 

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.  
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153 
Aluekeskusrekisteri 

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

Kirkkoneuvosto päätti 4.11.2020, että se 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. 

Lahden seurakuntayhtymä käsitteli Imatran ja muiden Päijät-Hämeen 
aluekeskusrekisterin jäsenyyttä anoneiden seurakuntien anomukset 
kokouksessaan 3.12.2020. Se päätti pyytää Haminan, Hirvensalmen, 
Hyvinkään, Imatran, Järvenpään, Myrskylän, Mäntsälän, Mäntyharjun, 
Pornaisten ja Savonlinnan seurakuntien kirkkovaltuustojen anomukset 
seurakuntien liittymisestä 1.9.2021 alkaen Päijät-Hämeen/ Lahden 
aluekeskusrekisteriin 31.1.2021 mennessä. 

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lähettää anomuksen 
liitteenä olevan yhteistyösopimuksen ehdoin Imatran seurakunnan 
liittymisestä 1.9.2021 alkaen Päijät-Hämeen/ Lahden aluekeskusrekisteriin 
31.1.2021 mennessä. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

154 
Monitoimilaitteiden uusiminen 

Valmistelijat: järjestelmäasiantuntija Petri Rautsiala ja talousjohtaja Pasi Tiimo 
Esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Seurakunnalla on yhteensä kymmenen monitoimitulostinta sijoitettuna sen 
eri toimipisteisiin. Laitteen hankittiin vuokrausmallilla alkuvuodesta 2016 ja 
kyseinen sopimuskausi tulee päätökseensä nyt viisi vuotta myöhemmin. 
Saman vuoden syksyllä tulostimiin hankittiin vaadittava 
turvatulostusjärjestelmä laitteineen niin ikään vuokrausmallilla. 
Monitoimilaitteet sekä tarvittaessa varsinkin niiden huolto- ja korjauspalvelut 
ovat toimineet hyvin. Kauden nyt päättyessä laitteet ovat toiminnallisen 
pitoaikansa ehtoopuolella ja ne on syytä vaihtaa tuoreempiin.  
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Talousjohtaja kartoitti yhdessä Kouvolan IT-alueen järjestelmäasiantuntijan 
kanssa kaikki nykyiset monitoimilaitteet sijoitteluineen ja tuli lopputulokseen, 
että jatkossa tullaan toimeen kahdeksalla laitteella. Myös käyttäjäkunnan 
mielipiteet otettiin huomioon. Yhteydenpidon aikana kävi ilmi, että nykyiselle 
toimittajalle oli palautunut kesken vuokrakauden keskimäärin vuoden verran 
vanhoja ja vähäisessä käytössä olleita monitoimilaitteita. Nykyinen toimittaja 
teki näistä käytetyistä koneista talousjohtajan pyynnöstä ratkaisuehdotuksen 
(tarjouksen), joka osoittautui sisällöltään hyvin houkuttelevaksi muun muassa 
seuraavista syistä: 

− täysin uusia koneita tarvittaisiin vain yksi ja loput seitsemän 
olisivat vähän käytettyjä.  

− ratkaisuehdotuksessaan toimittaja antaa kaikille koneille 
koko sopimuskauden aikaisen takuun.  

− yhteenlasketut vuokrakulut putoavat nykytasostaan jopa yli 
40 %:lla eli näin toteutettuna ratkaisu toteutuisi 
merkittävästi upouusia vastaavia laitteita halvemmalla – 
tosin laitteitakin olisi kaksi vähemmän mutta kuitenkin 

− myös jo hankittu turvatulostusjärjestelmä on siirrettävissä 
poistuvista laitteista ratkaisuehdotuksessa mainittuihin 
uusiin laitteisiin ja myös niiden lisenssi-investoinnit jäisivät 
pois.  

 
Kokonaisedullisena nykyisen toimittajan antama ratkaisuehdotus (tarjous) on 
seurakunnan kannalta tehokkain ja tarkoituksenmukaisin ratkaisu 
monitoimilaitteiden uusimiseen. Kysymyksessä on pienhankinta, jonka 
sopimuksen arvo on monitoimilaitteiden osalta koko 48 kk:n sopimuskaudelta 
27.600 e (alv 0) + turvatulostusjärjestelmän vuokramaksut.  

Ratkaisuehdotus perusteluineen esityslistan liitteenä. 
 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hankkia monitoimilaitteet Sata IT Oy:ltä heiltä 
21.11.2020 saadun ratkaisuehdotuksen mukaisesti ja valtuuttaa 
talousjohtajan hoitamaan asian sekä allekirjoittamaan sopimukset. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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155 
Työntekijäkohtaisen suorituslisän maksaminen 2021 

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

Valmistelija: esimiehet ja työalajohtajat  
Esittelijä: palkka-asiamies Pasi Tiimo p. 040 505 7460  

 

156 
Palkantarkistukset 

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

Valmistelija: työalajohtaja Piia Frosti 
Esittelijä: palkka-asiamies Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

 

  



IMATRAN SEURAKUNTA  PÖYTÄKIRJA   8/2020 11 (20) 
Kirkkoneuvosto 
   16.12.2020 

 

 
157 
Vuoden 2021 valtion rahoituksesta jaettavan rakennusavustuksen hakeminen Kirkkohallitukselta  

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

Kirkollisten rakennusten ja muiden seurakunnan toimitilojen 
rakennusavustusten jakoperusteet muuttuivat vuoden 2016 alusta. 
Jakoperusteiden muutos johtuu rahoitustavan muutoksesta. Seurakuntien 
saama osuus yhteisöveron tuotosta muuttui vuoden 2016 alusta valtion 
korvaukseksi. Rakennusavustukset jakautuvat kahteen ryhmään: valtion 
rahoituksesta jaettava avustus ja kirkon keskusrahaston tuki. Evankelis-
luterilaiselle kirkolle on maksettu korvausta vuoden 2016 alusta 
yhteiskunnallisten tehtävien hoitamisesta, joita ovat hautaustoimi, 
väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten 
ylläpitoon liittyviä laissa säädettyjä tehtäviä. Kulttuurihistoriallisesti 
arvokkailla rakennuksilla tarkoitetaan lailla tai Kirkkohallituksen päätöksellä 
suojeltuja rakennuksia.  

Valtion rahoitus koskee kirkkolain tai maankäyttö- ja rakennuslain perusteella 
suojeltuja kirkollisia rakennuksia kokonaisuudessaan (KL 14 luku 2 §). 
Rakennusten eri osia ei erikseen rajata suojeluun kuuluviksi tai 
kuulumattomiksi. Avustusta voidaan myöntää suojellun kirkollisen 
rakennuksen korjaukseen, muutokseen ja konservointiin, näiden vaatimiin 
selvityksiin, suunnitteluun ja valvontaan sekä kirkkopihan, hautausmaan ja 
sankarihautausmaan käytävien, aitojen ja porttien korjaus-, muutos – ja 
konservointitöihin. Kirkollinen arvoesineistö, esimerkiksi kirkkotaide ja 
kirkkosalin sisustus, kuuluu myös tämän avustuksen piiriin. Rakennusten 
korjaaminen ja muuttaminen sekä hankintalain noudattaminen edellyttävät, 
että seurakunnassa on riittävä asiantuntemus hankkeen toteuttamiseksi. 
Avustushakemukseen on aina liitettävä tarpeelliset asiantuntijan laatimat 
selvitykset ja suunnitelmat.  

Kaikki seurakunnat, joilla on hallussaan suojeltuja kirkollisia rakennuksia, 
voivat hakea valtion rahoituksesta jaettavaa avustusta. Avustushakemuksen 
käsittelee kirkkoneuvosto. Hakemukset lähetetään Kirkkohallitukselle 
osoitettuna kerran vuodessa vuoden loppuun mennessä.  
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Kolmen Ristin kirkko on paitsi suojeltu niin myös kulttuurihistoriallisesti 
arvokas kirkollinen rakennus. Kirkon korjauksen suunnittelu on aloitettu 
vuonna 2012. Suunnitteluun on valittu joukko maamme eturivin 1900-luvun 
puolivälin rakennuskannan restaurointeihin erikoistuneita suunnittelijoita, 
minkä lisäksi kaikki toimenpiteet perustuvat paikalla suoritettaviin 
koekorjauksiin ja perusteelliseen tarvehankintaan. Suunnittelun ja selvitysten 
edetessä ovat suunnitteluun osallistuneet niin Museovirasto kuin Alvar Aalto-
säätiökin. Korjausprojekti on ollut rahapulan vuoksi pysähdyksissä 
ensimmäisen vaiheen päättymisestä eli loppukesästä 2017 lähtien. Kolmen 
Ristin kirkko suljettiin marraskuun 2020 alusta alkaen sisäilman viitearvot 
ylittäneiden epäpuhtausmäärien vuoksi.  

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että Imatran seurakunta hakee 
Kirkkohallitukselta vuoden 2021 valtion rahoituksesta jaettavaa 
rakennusavustusta Kolmen Ristin kirkon remontin II-vaiheeseen.  

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 
158 
Metsänhoidolliset harvennushakkuut vuonna 2021 

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

Säännöllisellä ja oikea-aikaisella metsänhoidolla pyritään pitämään 
seurakunnan metsät hyväkuntoisena ja uudistumiskykyisinä. Vahvistettu 
Metsäsuunnitelma 2018 – 2027 antaa pohjan metsäomaisuuden hoitoon ja 
arvonmääritykseen.  

Nyt vuorossa on lähinnä maisemallisia kevytharvennuksia Törölahden tilalla 
kesällä 2021, joista arvioitu hakkuukertymä tulee olemaan yhteensä n. 700 
m3. Harvennuksia edeltäviä ennakkoraivauksia (varhaisperkauksia) on 
tarkoitus tehdä Metsänhoitoyhdistyksen toimesta jo keväällä ja niistä 
koituvat kulut kanavoituvat seurakunnan maksettaviksi. 

Imatran seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön (KV 21.5.2014) 3. luvun 
10 § 5. kohdan mukaisesti metsän myynnistä päättää kirkkoneuvosto. 

Esityslistan liitteenä Metsänhoitoyhdistyksen 19.11.2020 laatima tulevaan 
puukauppaan liittyvä toimeksiantosopimus sekä tarjous varhaisperkauksesta.  
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Esitys: Kirkkoneuvosto päättää: 

a) hyväksyä Metsänhoitoyhdistyksen toimeksiantosopimuksen tulevasta 
puukaupasta sekä tarjouksen varhaisperkauksesta.   

b) valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan näihin liittyvät asiakirjat 
 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 
159 
Raha- ja arvopaperitarkastajien tarkastuskertomus 2020 

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

Kirkkoneuvoston valitsemat raha- ja arvopaperin tarkastajat Arno Pihkala ja 
Kari Vepsä ovat suorittaneet 1.12.2020 seurakunnan ja 
hautainhoitorahaston raha- ja arvopapereiden tarkastuksen ja 
antaneet tarkastuskertomuksen, joka esitellään kokouksessa.  

Esitys: Kirkkoneuvosto tutustuu kertomukseen ja päättää antaa sen tilintarkastajalle 
tiedoksi.  

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

160 
Epävarmojen ja arvottomien saatavien poisto 2020 kirjanpidosta  

Valmistelija: pääkirjanpitäjä Sari Villanen 
Esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460  

Taloussäännön 10 §:n mukaan saatavien perintä on järjestettävä siten, että 
kaikki saatavat tulevat ajallaan ja asianmukaisesti perityiksi. Mikäli saatavaa ei 
ole eräpäivään mennessä maksettu, on velallista kehotettava maksamaan 
velkansa määräajassa. Jos saatava viivästyskorkoineen ei kehotuksesta 
huolimatta ole maksettu määräajassa, on asiassa ryhdyttävä viipymättä 
toimenpiteisiin.  

Kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä luopua perinnästä ja antaa tästä 
valtuutuksen talousjohtajalle. Perintää on hoidettu säännönmukaisesti ja 
perintätoimistonkin toimesta, mutta eräiden saatavien kohdalla perintä on 
ollut tuloksetonta. Hyvän kirjanpitotavan mukaan epävarmat ja arvottomat 
saatavat on poistettava kirjanpidosta ja kirjattava kuluiksi. Saatavien perintää 
voidaan tämän jälkeenkin kuitenkin jatkaa.   
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Poistettavaksi esitettäviä saatavia on kirjattu vuonna 2020 
yhteensä 5.406,63 euroa. Suurin osa niistä muodostuu varattomien 
kuolinpesien hautatoimen eri suuruisista laskuista. 
Saatavaluettelo esitellään kokouksessa.   

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että saatavaluettelon mukaiset saatavat 
yhteensä 5.406,63 euroa poistetaan kirjanpidosta.   

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

161 
Verotulokertymä 1-11/2020 

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. 11 kk 4.445.833 € 469.745 € 

Kert. 1-11/2020  4.691.138 € 476.916 € 

Tot.-% (keskim. -%) 96,7 % (91,7 %)  93 % (91,7 %) 

Ylitys / - Alitus (€) 245.305 € 7.171 € 

Kert. 1-11/2019 4.746.178 €  

 Muutos ed. vuod. 
vast. ajank. €/% 

-55.040 € / -1,2 %  

 

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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162 
Kolehtisuunnitelma 1.1. – 30.5.2021 

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

Esityslistan liitteenä on kolehtisuunnitelma ajalle 1.1. - 30.5.2021. 

Esitys:  Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle 1.1. – 30.5.2021. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

163 
Kirkkoherran päätösluettelo 

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

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 2.11.-
8.12.2020 nrot 106 - 117. 

Esitys: Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

164 
Talousjohtajan päätösluettelo 

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

Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 
17.11. – 30.11.2020 nrot 38 – 39. 

Esitys: Tehty päätös merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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165 
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 27/2020 
Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys 
 
Yleiskirje 28/2020 
Vuoden 2021 kirkkokolehdit 
 
Yleiskirje 29/2020 
Lotta Svärd 100 vuotta 
 
Yleiskirje 30/2020 
Seurakuntien sopimukset 
 
Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet: 
(https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet) 

Yleiskirje A 12/2020 
1. Työajan enimmäismäärä uudessa työaikalaissa 
2. Työajan lyheneminen vuoden vaihteessa 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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166 
Tiedoksi alustava kokousaikataulu vuodelle 2021 

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Kärkäs kutsuu kirkkovaltuuston koolle 
2021 seuraavasti: 

• Piispantarkastus torstaina 14.1. 

• keskiviikkoisin 20.1., 26.5., 13.10., 24.11. 
 

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Marttinen kutsuu 
kirkkoneuvoston koolle 2021 seuraavasti keskiviikkoisin: 

− 27.1.,17.2., 17.3., 14.4., 5.5., 16.6., 11.8., 22.9.,3.11. ja 15.12. 

Kirkkovaltuuston ja -neuvoston aikataulut ovat alustavia. Kokousaikatauluun 
tulee lisäyksiä mahdollisten kirkkoherranvaalien vuoksi. 

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

167 
Kaakon Viestinnän tarjouksen hyväksyminen Imatran seurakunnan viestinnän käyttöön vuosina 

2021-2022 (sisältää option vuodelle 2023) 

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

Imatran seurakunta julkaisee viikoittain kirkolliset ilmoitukset Uutisvuoksi-
lehdessä torstaisin. Kirkollisten ilmoitusten merkitys seurakunnan 
viestinnässä on merkittävä: Taloustutkimuksen keväällä 2020 tekemän 
tutkimuksen mukaan Uutisvuoksen kirkolliset ilmoitukset on seurakunnan 
tärkein viestintäkanava. Se tavoittaa 86 % seurakuntalaisista. Seurakunta 
julkaisee Uutisvuoksi-lehdessä kirkollisten ilmoitusten lisäksi myös muita 
ilmoituksia (kehysilmoitukset). 

Edellinen tarjous ilmoitusten julkaisemisesta Uutisvuoksessa päättyy vuoden 
2020 lopussa. Uusi tarjous sisältää hinnat vuosille 2021-2022 ja lisäksi option 
vuodelle 2023. 

Uudessa tarjouksessa hinnat ilmoitusten julkaisemiseen nousevat. Tämä 
johtuu Kaakon Viestinnän organisaatiomuutoksesta, jossa ilmoituksia ei enää 
tehdä lehden sisällä, vaan ne ostetaan palveluna Mediasepiltä. Ilmoituksiin 
tulee siis valmistuslisä. 
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Hinnat vuosille 2021-2022 ovat seuraavat: 

Kirkolliset rivi-ilmoitukset: 

− Hinta 0,24 €/pmm (palstamillimetri) + alv 24 % 

− Valmistusmaksu 0,05€/pmm 
 
Kehystettävät laatikkoilmoitukset: 

− Hinta ilmaisjakelunumerossa 0,52 €/pmm + alv 24 % 

− Valmistusmaksu 0,05€/pmm 

− Hinta tilattavassa numerossa 0,21 €/pmm + alv 24 % 

− Valmistusmaksu 0,05€/pmm 

Valmistusmaksusta aiheutuva hinnankorotus ei teetä muutostarvetta 
tiedotuksen budjettiin, mutta siirtää ilmoituksiin varatun osuuden 
suuremmaksi budjetin sisällä. Jos julkaisemme esim. vuonna 2021 saman 
verran ilmoituksia kuin vuonna 2020, lisäys on ilmoitusten osalta n. 4400 
euroa/vuosi. Korona-aikana viestinnän merkitys korostuu ja kirkolliset 
ilmoitukset ovat olleet tavallista laajemmat. Erilaisista poikkeuksista ja 
turvallisuusohjeista tiedottaminen on välttämätöntä. Tarvittava siirto löytyy 
käyttöön muista painotuotteista (painatukset, esitteet). Kun seurakunnan 
kausittaiset ohjelmalistaukset on jo nyt siirretty julkaistavaksi Myö Yhes -
lehdessä ylimääräisten esitteiden sijaan, säästynyt osuus on vuonna 2020 
käytetty seurakunnan visuaalisen ilmeen uudistukseen ja osittain myös 
korona-ajan tuomiin lisäyksiin kirkollisten ilmoitusten pituudessa. 

Seurakunta on riippuvainen Uutisvuoksesta viestintäkanavana - muita 
lehtivaihtoehtoja ei (ilmaisjakelun osalta) paikallisesti ole. 

Kaakon Viestinnän tarjous sisältää myös hinnat markkinointiin Uutisvuoksen 
verkkosivustolla, digitaalisilla ulkonäytöillä ja natiivimainontana (maksettu 
lehtijuttu). Mukana on myös tarjous 

Myö Yhes -lehden jakelusta Uutisvuoksen liitteenä. Myö Yhes -lehti on 
tarjouskierroksen perusteella uudistettu vuonna 2020. Tarjouskilpailun voitti 
Mainostoimisto Dominus. Myö Yhes -lehden jakelu Uutisvuoksen välissä 
nostaisi lehden hintaa ja palauttaisi myös lehden paperin tavalliseksi 
sanomalehtipaperiksi. Lehden huomioarvo kuitenkin lisääntyisi. Tämä asia 
tulee käsittelyyn seurakunnan viestintäryhmässä vuonna 2021. Dominus 
säilyisi tässäkin vaihtoehdossa yhteistyökumppanina, ainoastaan paperilaatu 
ja jakelutapa vaihtuisivat. 
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Muilta kuin ilmoitusten osalta uudesta sopimuksesta mahdollisia käyttöön 
otettavia kohtia ovat lisäksi esim. Uutisvuoksen verkkosivu (esim. suora 
linkitys striimiin), digitaalinen ulkomainonta (Neste-huoltoasemien 
näyttöruudut) ja Big One -näyttöruutu (Helsingintie, lähellä Power-
myymälää). Seurakunnan uuden ilmeen saattaminen näkyväksi myös Imatran 
katukuvassa olisi tarpeellista ja digitaalinen näkyvyys toisi samalla 
seurakunnan uudella tavalla osaksi nykyaikaista viestintää. 

Liite: Kaakon Viestinnän tarjous Imatran seurakunnalle 2021-2022 

Esitys:  Kirkkoneuvosto hyväksyy Kaakon Viestinnän tarjouksen seurakunnan 
viestinnän käytettäväksi. Viikkotasolla tarjous kohdistuu kirkollisten 
ilmoitusten julkaisemiseen Uutisvuoksi-lehdessä torstaisin. Muilta osin 
tarjousta voidaan käyttää tarpeen mukaan (esim. digitaalinen viestintä) ja 
budjetin asettamissa rajoissa. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 
168 
Muut esille tulevat asiat  

Muita asioita ei ollut. 

 
169 
Seuraava kokous Kirkkoneuvosto seuraava kokous on 27.1.2021. 

 

170 
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen 
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 18.25. 

 
 
 
 
 
Arto Marttinen  Pasi Tiimo 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
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Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään 17.12.2020 

 
 
 
 
 
Arto Tikka   Kari Vepsä 
 
 
 
 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 17.12.2020 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti nähtävänä 18.12. 
–31.12.2020 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. 

 
 
 

Sirpa Kauppinen 
hallintosihteeri 

 
 


