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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 
 
Aika  keskiviikko 27.5.2020 klo 18.30 – 20.07 

Paikka  Olavinkulma, Olavinkatu 13 ja Teams yhteys  

Jäsenet:  Kärkäs Pekka puheenjohtaja  
Strömberg Mika varapuheenjohtaja, Teams yhteydellä kokouksessa 
Aalto Airi 
Hirvonen Esa Teams yhteydellä kokouksessa 
Ignatius Kalevi 
Immonen Erkki 
Koistinen Sirpa 
Lajunen Liisa 
Laukkanen Jari 
Martikainen Leena 
Mäkinen Kauko Teams yhteydellä kokouksessa 
Paldanius Kari 
Pihkala Arno 
Pohjola Ritva  
Pöntinen Raisa 
Rahkonen Tuula kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja 
Raikaslehto Henna Teams yhteydellä kokouksessa 
Roiha Helena 
Roiha Ulriikka Teams yhteydellä kokouksessa 
Räty Pekka 
Tikka Arto  Teams yhteydellä kokouksessa 
Vitikainen Eero Teams yhteydellä kokouksessa 
Viuhko Jaakko Teams yhteydellä kokouksessa 
Dahlgren Tuija varajäsen, Teams yhteydellä kokouksessa 

 
Poissa:  Kuvaja Marjut 

Rautsiala Petri 
Tiihonen Marko 
Vepsä Kari  
 
 

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

 Kauppinen Sirpa sihteeri 
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17 
Kokouksen avaus 

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

 

18 
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 26.5.2020 ja lähetetty sähköpostilla. 

Kokouksen asialista on nähtävänä seurakunnan toimitilassa, Imatran 
Tietotalo, F. O. Virtasenkatu 6, 3. kerros, 26.5.2020 lähtien 
kirkkoherranviraston aukioloaikoina. 

Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä samassa paikassa 28.5.2020 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, paikalla oli 
15 valtuutettua ja etäyhteydellä kokouksessa oli 9 valtuutettua eli 24/27 

 

19 
Pöytäkirjantarkastajien valinta 

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

Esitys:  Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Raisa Pöntinen ja Tuula Rahkonen, 
jotka valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. 

Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 28.5.2020 klo 10.00 hallintosihteerin 
työhuoneessa.  

Päätös:  Esitys hyväksyttiin.  
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20 
Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys:  Ääntenlaskijat valitaan aakkosjärjestyksen lopusta lukien. Vuorossa ovat Raisa 
Pöntinen ja Ritva Pohjola, jotka valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 

 

21 
Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys:  Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 

 

22 
Pääluokkaylitykset vuonna 2019 

Kirkkoneuvoston 25.3.2020 § 27: 

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

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt, että talousarviossa sivuustaso on pääluokka ja 
että pääluokissa 1, 4 ja 5 määrärahan ylityksistä päättää kirkkovaltuusto. 
Vuonna 2019 ylityksiä tuli pääluokassa 4 (Hautaustoimi) määrältään 
40.410,26 euroa (Tasekirja s. 48) ja pääluokassa 5 (Kiinteistötoimi) 
määrältään 87.605,24 euroa (Tasekirja s. 56). Ylityksiin johtaneet tekijät 
esitellään kirkkoneuvostolle kokouksessaan. 

Esitys:  Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle pääluokkatasojen 
ylitykset hyväksyttäväksi. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 

---- 

Kirkkovaltuusto 27.5.2020 § 22 

Esitys:   Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle pääluokkatasojen ylitykset 
hyväksyttäväksi. 

Päätös:  Kirkkovaltuusto hyväksyi pääluokkatasojen ylitykset. 
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23 
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 

Kirkkoneuvoston 25.3.2020 § 28: 

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

Tilivuosi 2019 oli seurakunnalle ensimmäinen ylijäämäinen tilikausi viiteen 
vuoteen. Ylijäämäisen tuloksen syntymistä edesauttoi eniten positiivisesti 
yllättäneet kirkollisverotulot, jotka olivat lähes 150.000 € budjetoitua 
suuremmat. Vaikka sekä toimintatuotot että verotulot edellisvuodesta 
pienenivätkin, niin toimintakulut pysyivät hyvin aisoissa ja jopa hieman 
alittivatkin budjetoidun tason. Seuraavassa vuoden 2019 tärkeimmät luvut 
(suluissa vuoden 2018 luvut). 

Toimintatuotot pienenivät 959.707,89 euroon (1.104.876,29 €) pääasiassa 
siksi, että suurimpana kertaluontoisena eränä metsänmyyntituotot 
puolittuivat vuoden takaisesta noin kahdestasadasta tuhannesta eurosta noin 
sataan tuhanteen euroon. Emme myöskään onnistuneet myymään kiinteää 
omaisuutta, josta olisi kertaluotoisesti saatu voittoa ja joka olisi tuota 
summaa kasvattanut. 

Toimintakuluja (ilman sisäisiä vyörytyksiä) kertyi 5.382.221,80 € 
(5.378.388,72 €), jossa on nousua 3.832 € edellisvuodesta. Suurin kuluerä eli 
henkilöstömenot olivat 3.348.338,40 € (3.318.814,61 €), jossa on nousua 
29.524 € edellisestä vuodesta. Maksuvalmius heikkeni odotetusti kirkon 
remontin vuoksi ollen 87 päivää kuin vuotta aiemmin se oli 116 päivää.  

Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi yhteensä kaikkiaan 5.567.643,40 € 
(5.605.618 €), mikä tarkoittaa 103 %:n toteumaa budjetoidusta mutta 37.975 
€:n pienennystä edellisvuodesta. Ja kun toimintatuototkin jäivät 145.169 € 
vuoden 2018 vastaavista, pieneni seurakunnan käytettävissä oleva rahamäärä 
vuodessa yhteensä 183.144 eurolla. Tästäkin huolimatta, kun kokonaismenot 
kasvoivat vain muutamalla tuhannella eurolla ja samaan aikaan käytettävissä 
olevat tulot pienenivät tuolla lähes kahdellasadalla tuhannella eurolla, 
voidaan todeta että toiminnan rahavarat käytettiin hyväksi ”tehokkaammin” 
kuin vuotta aikaisemmin. Tuottavuuden ja sitä myöden tehokkuuden 
parantaminenhan oli aikanaan KiKy -sopimuksenkin tarkoitus.  

Vuosikate oli positiivinen 635.498,20 €:n verran kun se vuotta aiemmin oli 
positiivinen 808.438,63 euron verran. Uutena asiana oli velan määrän nousu 
nollasta puoleen miljoonaan euroon. Tämähän syntyi siitä, että seurakunta 
suunnitellusti otti lainaa rahoittaakseen kirkkoremonttiaan.  
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Vuoden 2019 tilikauden tulos on poistojen ja poistoeron lisäyksen jälkeen 
ylijäämäinen 465.897,58 €. Tilinpäätöksen luvut ovat vertailukelpoisia 
edellisen vuoden vastaaviin lukuihin.  

Hautainhoitorahaston tilinpäätös tilikaudelta 2019 on ylijäämäinen 35.743,79 
€ (38.281,95 €). Hautainhoitorahaston varat olivat 31.12.2019 yhteensä 
1.378.241,45 € (1.397.190,14 €). 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2019, 
allekirjoittaa sen sekä jättää tilintarkastajille tarkastettavaksi. 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan 
ylijäämä 465.897,58 € vuodelta 2019 siirretään aikaisempien 
vuosien ylijäämään ja hautainhoitorahaston ylijäämä 35.743,79 
€ vuodelta 2019 siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

---- 

Kirkkovaltuusto 27.5.2020 § 23 

Esitys:   Kirkkoneuvosto jättää vuoden 2019 tilinpäätöksen ja 
tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.  

Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä tilivelvollisille.  

Kirkkovaltuusto päättää, että seurakunnan ylijäämä 465.897,58 € vuodelta 
2019 siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään ja hautainhoitorahaston 
ylijäämä 35.743,79 € vuodelta 2019 siirretään aikaisempien vuosien 
ylijäämään. 

Päätös:  Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää 
vastuuvapauden tilivelvollisille.  

Kirkkovaltuusto päätti, että seurakunnan ylijäämä 465.897,58 € vuodelta 
2019 siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään ja hautainhoitorahaston 
ylijäämä 35.7843,79 € vuodelta 2019 siirretään aikaisempien vuosien 
ylijäämään. 

Keskustelun aikana Erkki Immonen teki ehdotuksen, että tasekirjan sivun 52 
tekstin kohtaa kaikenkattava peruskorjaus tulisi muuttaa korjaukseksi. 
Valtuusto ei kannattanut muutosta. Erkki Immonen ilmoitti päätökseen 
eriävän mielipiteensä kyseiseen kohtaan. 
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24 
Muut esille tulevat asiat 

Kari Paldanius esitti, että Kolmen Ristin kirkon sisätilojen kunto tarkastetaan, 
jotta niissä voidaan toimia turvallisesti kenenkään terveyttä vaarantamatta. 
Erkki Immonen toi keskusteluun Imatrankosken kirkon tilanteen.  

Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että kummankin kirkon 
osalta valtuusto jättää tehtävän kirkkoneuvostolle ja sen asettamille 
työryhmille, jotka raportoivat kirkkovaltuustolle kirkkojen tilanteen 
päätöksien tekoa varten.  

 
25 
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja ilmoitti, että pöytäkirjaan liitetään KL 24 luvun mukainen 
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 20.07. 

 

 

 
 
 
 
Pekka Kärkäs   Sirpa Kauppinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 

 
 
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 28.5.2020 
 
 
 
 
 

Raisa Pöntinen   Tuula Rahkonen 
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Tämän pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on kuulutettu seurakunnan toimiston, Tietotalon 
ilmoitustaululla 26.5. – 27.5.2020. Pöytäkirja pidetään nähtävänä samalla ilmoitustaululla sekä 
kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina 28.5. – 27.6.2020., todistaa 
 
 
 
Sirpa Kauppinen 
hallintosihteeri 

 

 


