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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 
 
Aika  keskiviikko 25.11.2020 klo 18.30 – 20.25 

Paikka  Päivärannan kurssikeskus, Päivärannantie 7 

Jäsenet:  Strömberg Mika varapuheenjohtaja, toimii kokouksen puheenjohtajana 
Aalto Airi 
Hirvonen Esa 
Ignatius Kalevi 
Koistinen Sirpa 
Lajunen Liisa 
Laukkanen Jari 
Martikainen Leena 
Mäkinen Kauko 
Paldanius Kari 
Pihkala Arno 
Pohjola Ritva 
Pöntinen Raisa 
Rahkonen Tuula kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja 
Raikaslehto Henna 
Tikka Arto 
Vitikainen Eero 
Dahlgren Tuija varajäsen 
Lahtinen Juhani varajäsen 
Korte Irene  varajäsen 
Rossi Jouko  varajäsen 
 

Poissa:  Rautsiala Petri 
Räty Pekka 
Kärkäs Pekka puheenjohtaja 
Tiihonen Marko 
Kuvaja Marjut 
Viuhko Jaakko 
Roiha Helena 
Vepsä Kari 
Immonen Erkki 
Roiha Ulriikka 
 
 

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

 Kauppinen Sirpa sihteeri 
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40 
Kokouksen avaus 

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Mika Strömberg toimi kokouksen 
puheenjohtajana. Hän avasi kokouksen ja kirkkoherra Arto Marttinen piti 
alkuhartauden.  

 

41 
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 16.11.2020 ja lähetetty sähköpostilla. 

Kokouksen asialista on nähtävänä seurakunnan toimitilassa, Imatran 
Tietotalo, F. O. Virtasenkatu 6, 3. kerros, 16.11.2020 lähtien 
kirkkoherranviraston aukioloaikoina. 

Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä samassa paikassa 26.11.2020 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 21/27. 
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42 
Pöytäkirjantarkastajien valinta 

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

Esitys:  Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Henna Raikaslehto ja Ulriikka 
Roiha, jotka valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. 

Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 26.11.2020 klo 11.00 hallintosihteerin 
työhuoneessa.  

Päätös:  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Vitikainen ja Juhani Lahtinen.  

Pöytäkirja tarkastetaan 26.11.2020 klo 11.00 hallintosihteerin työhuoneessa. 

 

43 
Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys:  Ääntenlaskijat valitaan aakkosjärjestyksen lopusta lukien. Vuorossa ovat  
Leena Martikainen ja Jari Laukkanen, jotka valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 

 

44 
Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys:  Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 
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45 
I kappalaisen viran täyttäminen 

Kirkkoneuvosto 4.11.2020 § 127: 

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:    

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.  
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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. 

---- 

Kirkkovaltuusto 25.11.2020 § 45: 

Esitys:  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. 

Päätös:  Kirkkoherra Arto Marttinen poistui kokouksesta päätöksen teon ajaksi. 

Esitys hyväksyttiin. 
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46 
Petri Rautsialan ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä  

Kirkkoneuvosto 4.11.2020 § 134: 

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.  

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. 

---- 
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Kirkkovaltuusto 25.11.2020 § 46: 

Esitys:  Kirkkovaltuusto  
1. päättää myöntää Petri Rautsialalle eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä,  
2. kutsua Myö Yhes -valtuustoryhmän ensimmäisen varavaltuutetun Tuija 

Dahlgrenin kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi ajaksi.  
 

Päätös:  Kirkkovaltuusto päätti myöntää Petri Rautsialalle eron kirkkovaltuuston 
jäsenyydestä ja kutsui Myö Yhes -valtuustoryhmän ensimmäisen 
varavaltuutetun Tuija Dahlgrenin kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi 
jäljellä olevaksi ajaksi. 

 

47 
Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmat vuosille 2022 – 2023 

Kirkkoneuvosto 4.11.2020 § 132 

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. 

---- 

Kirkkovaltuusto 25.11.2020 § 47: 

Esitys:  Kirkkovaltuusto hyväksyy 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. 

  



IMATRAN SEURAKUNTA  PÖYTÄKIRJA   5/2020 10 (10) 

Kirkkovaltuusto 

   25.11.2020 

   

 

48 
Muut esille tulevat asiat 

Kirkkovaltuuston seuraava tapaaminen on piispantarkastuksen yhteydessä 
torstaina 14.1.2021 klo 18 Päivärannassa. Kirkkoherra Arto Marttinen kertoi 
piispantarkastuksen ohjelmasta. Sunnuntaina 17.1.2021 klo 10 on 
Tainionkosken kirkossa piispanmessu. 

Kirkkovaltuuston seuraava varsinainen kokous on keskiviikkona 20.1.2021 klo 
18.30. 

 

49 
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja ilmoitti, että pöytäkirjaan liitetään KL 24 luvun mukainen 
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 20.25 

 
 
 
 
Mika Strömberg  Sirpa Kauppinen 
kokouksen puheenjohtaja  sihteeri 

 
 
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 26.11.2020 
 
 
 
 

Eero Vitikainen  Juhani Lahtinen 
 
 
Tämän pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on kuulutettu seurakunnan toimiston, Tietotalon 
ilmoitustaululla 16.11. – 25.11.2020. Pöytäkirja pidetään nähtävänä samalla ilmoitustaululla sekä 
kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina 26.11. – 26.12.2020., todistaa 
 
 
 
Sirpa Kauppinen 
hallintosihteeri 


