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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 
 
Aika  keskiviikko 4.3.2020 klo 18.30 – 19.06 

Paikka  Päivärannan kurssikeskus, Päivärannantie 7 

Jäsenet:  Kärkäs Pekka puheenjohtaja  
Strömberg Mika varapuheenjohtaja 
Aalto Airi 
Hirvonen Esa 
Ignatius Kalevi 
Immonen Erkki 
Koistinen Sirpa 
Kuvaja Marjut 
Lajunen Liisa 
Laukkanen Jari 
Martikainen Leena 
Mäkinen Kauko 
Paldanius Kari 
Pihkala Arno 
Pohjola Ritva 
Pöntinen Raisa 
Rahkonen Tuula 
Raikaslehto Henna 
Rautsiala Petri 
Roiha Helena 
Roiha Ulriikka 
Tikka Arto 
Vepsä Kari 
Vitikainen Eero 
Viuhko Jaakko  
Lahtinen Juhani varajäsen 
Korte Irene  varajäsen 
 

Poissa:  Räty Pekka 
Tiihonen Marko 
 
 

Muut osallistujat: Marttinen Arto kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja 
  Tiimo Pasi  talousjohtaja 

 Kauppinen Sirpa sihteeri 
Frosti Piia  pastori, kutsuttuna 
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8 
Kokouksen avaus 

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Kärkäs avasi kokouksen ja kirkkoherra 
Arto Marttinen piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 511. 

9 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on 
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on 
lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa 
ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan 
ennen kokousta. (KJ 8:5) 

Kokouskutsu on postitettu 25.2.2020. 

Kokouksen asialista on nähtävänä seurakunnan toimitilassa, Imatran 
Tietotalo, F. O. Virtasenkatu 6, 3. kerros, 25.2.2020 lähtien 
kirkkoherranviraston aukioloaikoina. 

Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä samassa paikassa 5.3.2020 alkaen  
30 päivän ajan. 

Esitys:  Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden 
päätösvaltaiseksi. (KJ 8:5 ja KL 7:4) 

Päätös:   Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, läsnä 27/27. 

 

10 
Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. 

Esitys:  Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Leena Martikainen ja Kauko 
Mäkinen, jotka valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. 

Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 5.3.2020 klo 10.30 hallintosihteerin 
työhuoneessa.  

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 

Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 5.3.2020 klo 12 hallintosihteerin 
työhuoneessa.   
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11 
Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys:  Ääntenlaskijat valitaan aakkosjärjestyksen lopusta lukien. Vuorossa ovat 
Henna Raikaslehto ja Tuula Rahkonen, jotka valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 

 

12 
Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys:  Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 

 

13 
Erityisnuorisotyönohjaajan viran lakkauttaminen 

Kirkkoneuvoston 11.12.2019 § 206: 
 
Valmistelijat: nuorisotyön työalajohtaja Ismo Häyhä ja kirkkoherra  
Arto Marttinen  
Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741  

Kirkkoneuvosto päätti esittää kokouksessaan 6.11.2019 kirkkovaltuustolle, 
että se lakkauttaa nuorisotyöntekijän viran (§ 185). Samassa kokouksessa se 
päätti julistaa haettavaksi erityisnuorisotyöntekijän viran (§ 187). 
Kirkkovaltuusto päätti 27.11.2019 lähettää nuorisotyöntekijän viran 
lakkauttamispäätöksen (§ 45) uudelleen valmisteltavaksi. 

Vanhassa koulutusjärjestelmässä (opistoaste) nuorisotyönohjaajat 
valikoituivat jo koulutuksen varhaisvaiheessa varhaisnuorisotyöhön, 
varsinaiseen nuorisotyöhön tai erityisnuorisotyöhön. 

Uusi koulutusjärjestelmä (Amk) ei jaottele ns. selektiivejä, mikä heijastuu 
myös nykyiseen nuorisotyönohjaajan virkakäsitteeseen, jota pitkälti ohjailee 
nuorisotyöntekijän johtosääntö sekä tehtävänkuvaus. Suuntaus on laaja-
alainen seurakuntatyö. Jokaiselle nuorisotyöntekijälle pyritään määrittämään 
omiin vahvuuksiin perustuva tehtävänkuvaus, joka määrittää työn 
painopistealueen. Yhtenä painopistealueena on erityisnuorisotyö. 
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Nuorisotyön kentällä kehitys on johtanut siihen, että on pyritty pois 
leimaavista virkanimikkeistä. Nykyisen ajattelun mukaan 
erityisnuorisotyönohjaajan virka on leimaava virkanimike, koska ei ole 
olemassa erityisnuoria, vaan kaikki ovat nuoria, joiden parissa työskentelee 
nuorisotyöntekijöitä. Osa näistä nuorista tarvitsee erityistä tukea.  

Erityisnuorisotyönohjaajan virassa työn painopiste on erityistyö tukea 
tarvitsevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Erityisnuorisotyö 
on perinteisesti ollut etsivää työtä siellä, missä nuoret viettävät aikaansa. 
Koska nuoret eivät enää kokoonnu entiseen tapaan samaan fyysiseen tilaan, 
työn painopiste on siirtynyt sosiaalisen median puolelle. Oltiinpa nuoriin 
yhteydessä samassa fyysisessä tilassa tai virtuaalitodellisuudessa, tavoitteena 
on varhainen puuttuminen sekä lasten ja nuorten oikeuksien puolustaminen. 
Tällaisen työn tarve ei ole vähenemässä, mutta sama työ voidaan hoitaa 
erilaisella virkanimikkeellä. 

Imatran seurakunnassa tarvitaan erityisnuorisotyön asiantuntija, mutta sama 
asiantuntijuus voidaan hoitaa virkanimikkeellä nuorisotyöntekijä. Työn 
painopiste on erityistä tukea tarvitsevien, syrjäytymisvaarassa olevien, 
syrjäytyneiden, moniongelmaisten ym. nuorten parissa tehtävä työ, joka 
kattaa lapsen/nuoren koko kouluaikaisen elämänvaiheen aina aikuistumiseen 
saakka ja jopa sen yli. Työ ei ole enää yksinäistä puurtamista, vaan virkaan 
valittavalla tulee olla hyvät henkilökohtaiset ominaisuudet 
verkostoyhteistyöhön. Näin vältetään päällekkäinen työ muiden toimijoiden 
kanssa. 

Lapsivaikutuksen arviointi on suoritettu 6.11.2019 pidetyn kokouksen 
yhteydessä. 

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että lakkautetaan 
erityisnuorisotyönohjaajan virka 1.3.2020. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

---- 

Kirkkovaltuusto 4.3.2020 § 13 

Esitys:  Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston lakkauttaa 
Imatra seurakunnan erityisnuorisotyönohjaajan viran 1.3.2020. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 
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14 
II kappalaisen virka 

Kirkkoneuvoston 19.2.2020 § 7: 

Valmistelija: Kirkkoneuvoston nimeämä haastattelutyöryhmä 
Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741 

Kirkkoneuvosto 16.10.2019 § 167 pyysi tuomiokapitulia avaamaan Imatran 
seurakuntaan II kappalaisen viran haettavaksi. Hakuaika päättyi 12.12.2019 
Virkaa hakivat pastorit Piia Frosti, Maritta Hartikainen ja Heli Kinisjärvi. 
Tuomiokapituli tutki hakijoiden kelpoisuuden virkaan (KJ 6:15). Liite. 

KJ 6:10 mukaan kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon 
suorittanut pappi. KJ 6:15 mukaan tuomiokapitulin tulee tehdä päätös hakijan 
kelpoisuudesta virkaan ja antaa hänestä lausunto seurakunnalle. Lausunnossa 
hakijaa arvioidaan hänen osoittamansa kyvyn ja taidon perusteella sekä 
ottaen huomioon seurakunnan tarpeet. Virka edellyttää suomen kielen 
erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää 
ymmärtämisen taitoa. Hakijoiden arvioiminen perustuu hakuasiakirjoihin. 

Kaikki hakijat ovat suorittaneet pastoraalitutkinnon ja heillä on kyseisen viran 
edellyttämä kielitaito. 

Kirkkoneuvoston nimeämä haastattelutyöryhmä, johon kuuluivat kirkkoherra 
Arto Marttinen, luottamushenkilöt Airi Aalto, Pekka Kärkäs ja Mika Strömberg 
sekä hallintosihteeri Sirpa Kauppinen, haastattelivat 7.2.2020 pastorit Piia 
Frostin ja Maritta Hartikaisen. Pastori Heli Kinisjärvi ilmoitti 6.2.2020, ettei 
tule haastatteluun. Liitteenä haastattelutyöryhmän muistio. 

Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti, että Imatran seurakunnan 
avoinna olevaan II kappalaisen virkaan valitaan pastori Piia Frosti. 

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaisi KJ 
6:19 mukaisen virkavaalin.  

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Imatran 
seurakunnan II kappalaisen virkaan valitaan pastori Piia Frosti. 

Valmistelussa on huomioitu viran lapsivaikutus. 

Pastori Piia Frosti kutsutaan kirkkovaltuuston kokoukseen. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

---- 
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Kirkkovaltuusto 4.3.2020 § 14: 

Esitys:  Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaisi KJ 6:19 mukaisen 
virkavaalin.  

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Imatran seurakunnan II 
kappalaisen virkaan valitaan pastori Piia Frosti. 

Tehtävän palkkaus on kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 
602 mukainen. Virkaan valitun tulee esittää KL 6:33 tarkoittama 
rikosrekisteriote. Virassa on 6 kk koeaika. 

Päätös:  Kirkkovaltuusto haastatteli pastori Piia Frostin, jonka jälkeen puheenjohtaja 
ilmoitti, että kirkkovaltuusto suorittaa KJ 6:19 mukaisen virkavaalin. 

Puheenjohtaja totesi, ettei puheenvuoroja ollut pyydetty, joten Imatran 
seurakunnan II kappalaisen virkaan on tullut yksimielisesti valituksi pastori Piia 
Frosti. 

Tehtävän palkkaus on kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 
602 mukainen. Virkaan valitun tulee esittää KL 6:33 tarkoittama 
rikosrekisteriote. Virassa on 6 kk koeaika. 

 

15 
Muut esille tulevat asiat 

Kirkkoherra Arto Marttinen kertoi Päivärannassa 14.3.2020 pidettävän 
valtuustoseminaarin sisällöstä. Liite. 
 
Kauko Mäkinen kertoi valtuutetuille hiippakuntavaltuuston ja 
kirkolliskokouksen edustajien vaalin tuloksista, jotka löytyvät myös Mikkelin 
hiippakunnan kotisivulta. 
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16 
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja ilmoitti, että pöytäkirjaan liitetään KL 24 luvun mukainen 
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 19.06. 

 

 

 

 

 

Pekka Kärkäs   Sirpa Kauppinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 

 
 
 
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 5.3.2020 
 
 
 
 

Leena Martikainen   Kauko Mäkinen 
 
 
 
 
Tämän pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on kuulutettu seurakunnan toimiston, Tietotalon 
ilmoitustaululla 25.2. – 5.3.2020. Pöytäkirja pidetään nähtävänä samalla ilmoitustaululla sekä 
kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina 5.3. – 4.4.2020., todistaa 
 
 
 
Sirpa Kauppinen 
hallintosihteeri 

 


