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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

keskiviikko 16.6.2021 klo 18.30–20.11

Paikka

Päivärannan kurssikeskus, Päivärannantie 7

Jäsenet:

Hirvonen Esa
Strömberg Mika
Aalto Airi
Dahlgren Tuija
Ignatius Kalevi
Immonen Erkki
Koistinen Sirpa
Kuvaja Marjut
Kärkäs Pekka
Lajunen Liisa
Laukkanen Jari
Mäkinen Kauko
Paldanius Kari
Pihkala Arno
Pohjola Ritva
Pöntinen Raisa
Rahkonen Tuula
Raikaslehto Henna
Roiha Helena
Roiha Ulriikka
Tikka Arto
Vitikainen Eero
Lahtinen Juhani
Korte Irene

Poissa:

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

poistui kokouksesta klo 18.45 äänestyksen jälkeen

kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

varajäsen
varajäsen

Räty Pekka
Vepsä Kari
Tiihonen Marko
Martikainen Leena
Viuhko Jaakko
Eklund Juha
tuomiokapitulin määräämä kirkkoherran vaalin
valmistelija
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Muut osallistujat:
Marttinen Arto
Tiimo Pasi
Kauppinen Sirpa
Kvist Heidi

kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
talousjohtaja
sihteeri
tiedottaja

23
Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Esa Hirvonen avasi kokouksen ja
kirkkoherra Arto Marttinen piti alkuhartauden.

24
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 ja kuulutus on postitettu 2.6.2021.
Kokouksen asialista on nähtävänä seurakunnan toimitilassa,
Imatran Tietotalo, F. O. Virtasenkatu 6, 3. kerros, 2.6.2021 lähtien
kirkkoherranviraston aukioloaikoina.
Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä samassa paikassa 17.6.2020
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 24/27.

IMATRAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA

3/2021

4 (23)

16.6.2021

25
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee
kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Esitys:

Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Pekka Kärkäs ja Liisa
Lajunen, jotka valitaan pöytäkirjantarkastajiksi.
Pöytäkirja tarkastetaan 17.6.2021 klo 12 Tietotalolla
hallintosihteerin huoneessa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Laukkanen ja Liisa Lajunen.
Pöytäkirja tarkastetaan 17.6.2021 klo 12 Tietotalolla
hallintosihteerin huoneessa.

26
Ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Ääntenlaskijat valitaan aakkosjärjestyksen lopusta lukien. Vuorossa
ovat Sirpa Koistinen ja Marjut Kuvaja, jotka valitaan
ääntenlaskijoiksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

27
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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28
Kirkkoherran vaali
Kirkkoneuvoston 26.5.2021 § 77:
Valmistelija: valmistelutyöryhmä
Esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Tuomiokapituli 15.1.2021 päätöksellään vahvisti kirkkoherra Arto
Marttisen irtisanoutumisen Imatran seurakunnan kirkkoherran
virasta 1.7.2021 lukien ja siirtymisen I kappalaisen virkaan. Tämä
tarkoitti sitä, että seurakunnassa tulisi vapautumaan haettavaksi
kirkkoherran virka.
Kirkkoneuvosto asetti 27.1.2021 kokouksessaan vaalin
valmistelutyötä varten työryhmän, johon valituksi tulivat Esa
Hirvonen (pj.), Arno Pihkala, Raisa Pöntinen, Tuula Rahkonen,
Henna Raikaslehto, Mika Strömberg ja Pasi Tiimo (siht.).
KL 23:11 mukaan seurakunnan kirkkoherran valitsevat
seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet (kirkkoherran
välitön vaali). Tämä ns. kansanvaali on kirkkoherranvaalin
ensisijainen vaihtoehto. Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston
pyynnöstä päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa
kirkkovaltuusto (kirkkoherran välillinen vaali). Imatralla vaalitavaksi
päätettiin kirkkovaltuuston kokouksessa 24.2.2021 ehdottaa
välillistä vaalitapaa. Tämän ehdotuksen tuomiokapituli hyväksyi.
Kun seurakunnassa toimitetaan välillinen vaali, niin
Kirkkojärjestyksen mukaan tuomiokapituli määrää sille
seurakunnan ulkopuolisen vaalin valmistelijan. Tuomiokapituli
nimesi 11.5.2021 lääninrovasti Juha Eklundin välillisen vaalin
valmistelijaksi.
Tuomiokapituli julisti Imatran seurakunnan kirkkoherran viran
haettavaksi 9.3. – 9.4.2021 väliseksi ajaksi. Hakuaikana
hakemuksensa lähettivät kirkkoherra Leena Haakana,
seurakuntapastori Heli Kinisjärvi ja seurakuntapastori Mari
Parkkinen. Seurakuntapastori Heli Kinisjärvi veti hakemuksensa
pois 11.4.2021.
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Tuomiokapituli haastatteli virkaa hakeneet istunnossaan 14.4.2021
ja antoi lausunnon hakijoiden kelpoisuudesta kirkkoherran virkaan
istunnossaan11.5.2021. Molemmat hakijat täyttivät KJ 6:4:n ja KJ
6:10:n mukaiset viran kelpoisuusehdot. Tuomiokapituli myös arvioi
hakijoiden taitoa ja kykyä haettavana olevaan virkaan ottaen
huomioon yleisten nimitysperusteiden lisäksi seurakunnan
ilmoittamat ja tuomiokapitulin arvioimat viran erityiset tarpeet.
Kirkkoneuvoston nimeämä valmistelutyöryhmä kokoontui yhteensä
neljä kertaa, joista se viimeisellä kerralla haastatteli molemmat
hakijat. Valtuutetuille järjestettiin mahdollisuus seurata
haastattelua yksityisenä striiminä. Valmistelutyöryhmä myös lähetti
hakijat soveltuvuusarviointeihin, jonka tulokset arvioinnin tekijä
esittelee kirkkoneuvostolle 26.5.2021 kokouksessaan.
Valmistelutyöryhmä tuo sekä tähän kirkkoneuvoston kokoukseen
että tulevaan kirkkovaltuuston kokoukseen nähtäville muistionsa,
tuomiokapitulin lausunnon, soveltuvuusarvioitsijan lausunnon ja
hakijoiden hakemukset sekä esittää kirkkoneuvostolle, että se
esittää kirkkovaltuuston toimittavan kirkkoherran vaalin 16.6.2021
kokouksessaan.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
suorittaa kirkkoherran vaalin.

Päätös:

Kirkkoherra Arto Marttinen poistui kokouksesta asian
käsittelyn ajaksi. Talousjohtaja Pasi Tiimo poistui
kokouksesta soveltuvuusarvion esittelyn ajaksi.
Pykälässä puheenjohtajana toimi Tuula Rahkonen
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
suorittaa kirkkoherran vaalin.

Kirkkoneuvoston kokouksessa 26.5.2021pykälässä 90 on suoritettu
kirkkoherran vaalia koskien KL 23:3:n mukainen lapsivaikutusten
arviointi.
----
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Kirkkovaltuusto 16.6.2021 § 28:
Esitys:

Kirkkovaltuusto suorittaa Imatran seurakunnan kirkkoherran vaalin
KJ 6:19–20 mukaisesti.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin ja keskustelun jälkeen valtuutettu Arto Tikka
esitti, että välillinen vaali suoritetaan suljetuin lipuin. Esitystä
kannatettiin.
Puheenjohtaja Esa Hirvonen totesi, että suoritetaan kirkkoherran
välillinen vaali, jossa sihteerin jakamiin vaalilippuihin äänioikeutetut
kirkkovaltuuston jäsenet laittavat ehdokkaan nimen, jota
äänestävät. Äänten laskennan suorittivat Sirpa Koistinen ja Marjut
Kuvaja. Äänestyksen tuloksen ilmoitti kirkkovaltuuston
puheenjohtaja. Äänet jakautuivat seuraavasti: Leena Haakana 4
ääntä ja Mari Parkkinen 20 ääntä.
Puheenjohtaja totesi vaalin tuloksen ja ilmoitti, että pastori Mari
Parkkinen on valittu Imatran seurakunnan kirkkoherraksi.
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Seurakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020
Kirkkoneuvosto 17.3.2021 § 42:
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Tilivuosi 2020 oli jälleen kerran seurakunnan kiinteistömenojen
osalta kallis vuosi. 2020 alkoi Tainionkosken pappilan katon ja
seinän vesivahingolla ja kevät sen korjauksella. Meneillään oli
samaan aikaan vielä viimeisiä kellarin korjaus- ja pihan
uudistamistöitä viereisellä kirkon tontilla. Lopputulokseen voidaan
kuitenkin molempien korjausten kohdalla olla erittäin tyytyväisiä.
Keväällä ensimmäisten ennustusten pandemian vaikutuksesta
verotuloihin arvioitiin olevan vuositasolla -5 %:n luokkaa. Onneksi
tuo määrä kutistui alle viidesosaan ja itse asiassa kahdella kolmesta
Suomen seurakunnista verotulojen määrä jopa kasvoi. Imatrallakin
kirkollisverotulot yllättivät positiivisesti ollen 151.056 € budjetoitua
suuremmat ja vaikka verotulot jäivätkin vajaan prosentin
edellisvuotta pienemmiksi, niin viivan alla ne kuitenkin pienensivät
korkeiden kiinteistökorjauskulujen synnyttämää alijäämää. Saman
vaikutuksen antoivat myös madaltuneet henkilöstökulut. Monessa
mielessä tilivuoden 2020 voidaan luonnehtia olleen torjuntavoitto –
olisi voinut mennä paljon huonomminkin. Seuraavassa vuoden
2020 tärkeimmät luvut (suluissa vuoden 2019 luvut).
Toimintatuotot pienenivät 889.180,53 euroon (959.707,89 €).
Vuoden 2020 luvussa näkyy reilun 90.000 euron verran
seurakunnan kautta eräänlaisina läpilaskutuserinä kulkeneita
Sapuskajelppi -lahjoituksia eli todellisuudessa omat tuottomme
olivat vielä tuon verran alhaisempia. Emme myöskään onnistuneet
myymään kiinteää omaisuutta ja metsääkin vain vähän, joista olisi
kertaluotoisesti saatu voittoa ja joka olisi toimintatuottoja
merkittävästi lisännyt.
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Toimintakuluja (ilman sisäisiä vyörytyksiä) kertyi 5.794.877,24 €
(5.382.221,80 €), jossa on nousua 412.655,44 € edellisvuodesta.
Nousu on varsin kohtuullinen, kun otetaan huomioon, että siinä on
se samainen reilut 90.000 euroa Sapuskajelpin läpilaskutusta ja kun
kiinteistökorjausten aiheuttama Pääluokka 5:n (Kiinteistötoimi)
ylityskin oli jo reilut 700.000 euroa. Suurin kuluerä eli
henkilöstömenot pienenivät 3.186.839,57 euroon (3.348.338,40 €),
jossa on laskua 161.498,83 € edellisestä vuodesta. Maksuvalmius
heikkeni hieman 71 päivään (87), syynä kassavaroilla toteutetut
remontit.
Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi yhteensä kaikkiaan
5.521.328,48 € (5.567.643,40 €), mikä tarkoittaa 103 %:n toteumaa
budjetoidusta mutta kuitenkin 46.315 € laskua edellisvuodesta. Kun
Sapuskajelpistä oikaistut toimintatuotot jäivät n. 160.000 € vuoden
2019 vastaavista, pieneni seurakunnan käytettävissä oleva
rahamäärä edellisvuodesta käytännössä reilulla 200.000 eurolla. Se
on paljon se.
Vuosikate oli silti 99.712,95 € positiivinen kun se vuotta aiemmin oli
635.498,20 euroa positiivinen.
Vuoden 2020 tilikauden tulos on poistojen ja poistoeron lisäyksen
jälkeen alijäämäinen -165.674,43 €. Tilinpäätöksen luvut ovat
vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin lukuihin.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seurakunnan
tilinpäätöksen vuodelta 2020, allekirjoittaa sen sekä
jättää tilintarkastajille tarkastettavaksi.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
seurakunnan alijäämä -165.674,43 € vuodelta 2020
katetaan aikaisempien vuosien ylijäämästä, jota jää
jäljelle nyt syntynyt alijäämä mukaan lukien
1.690.144,64 €.

Päätös:
----

Esitys hyväksyttiin.
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Kirkkovaltuusto 16.6.2021 § 29:
Esitys:

Kirkkoneuvosto jättää vuoden 2020 seurakunnan tilinpäätöksen ja
tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan
alijäämä -165.674,43 € vuodelta 2020 katetaan aikaisempien
vuosien ylijäämästä, jota jää jäljelle nyt syntynyt alijäämä mukaan
lukien 1.690.144,64 €.

Päätös:

Kirkkovaltuusto käsitteli vuoden 2020 seurakunnan tilinpäätöksen
ja tilintarkastuskertomuksen.
Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa seurakunnan tilinpäätöksen ja
myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.
Kirkkovaltuusto päätti, että seurakunnan alijäämä -165.674,43 €
vuodelta 2020 katetaan aikaisempien vuosien ylijäämästä, jota jää
jäljelle nyt syntynyt alijäämä mukaan lukien 1.690.144,64 €.
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Hautainhoitorahaston tilinpäätös 2020
Kirkkoneuvosto 17.3.2021 § 43:
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Hautainhoitorahaston vuosi ei kärsinyt koronapandemian
vaikutuksista. Syntyneillä tuotoilla pystyttiin kattamaan menot,
vaikka näiden erotus jälleen pienenikin ollen 2020 reilut
kaksikymmentätuhatta euroa. Suluissa vuoden 2019 luvut.
Hautainhoitorahaston tilinpäätös tilikaudelta 2020 on ylijäämäinen
22.628,16 € (35.743,79 €). Hautainhoitorahaston varat olivat
31.12.2020 yhteensä 1.314.842,18 € (1.378.241,45 €).
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hautainhoitorahaston
tilinpäätöksen vuodelta 2020, allekirjoittaa sen sekä
jättää tilintarkastajille tarkastettavaksi.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
hautainhoitorahaston ylijäämä 22.628,16 € vuodelta
2020 siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään, jota
on nyt syntynyt ylijäämä mukaan lukien 193.762,26 €.

Päätös:
----

Esitys hyväksyttiin.
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Kirkkovaltuusto 16.6.2021 § 30:
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hautainhoitorahaston
tilinpäätöksen vuodelta 2020, allekirjoittaa sen sekä jättää
tilintarkastajille tarkastettavaksi.
Kirkkovaltuusto päättää hautainhoitorahaston tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
hautainhoitorahaston ylijäämä 22.628,16 € vuodelta 2020 siirretään
aikaisempien vuosien ylijäämään, jota on nyt syntynyt ylijäämä
mukaan lukien193.762,26 €.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa hautainhoitorahaston
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.
Kirkkovaltuusto päätti, että hautainhoitorahaston ylijäämä
22.628,16 € vuodelta 2020 siirretään aikaisempien vuosien
ylijäämään, jota on nyt syntynyt ylijäämä mukaan lukien193.762,26
€.

31
Pekka Rädyn ero kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenyydestä
Kirkkoneuvosto 14.4.2021 § 60:
Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741
Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen Pekka Räty pyytää eroa
luottamustoimistaan 1.4.2021 alkaen paikkakunnalta poismuuton
vuoksi.
Kirkkolain 23 luvun 2 §:n mukaan seurakunnan luottamustoimeen
on vaalikelpoinen 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu
jäsen.
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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 Pekka Rädylle eron kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenyydestä,
2. kutsua Myö Yhes -valtuustoryhmän varavaltuutetun
Juhani Lahtisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi
jäseneksi jäljellä olevaksi ajaksi.
3. valitsee kirkkoneuvoston varsinaisen jäsenen jäljellä
olevaksi ajaksi.

Päätös:
----

Esitys hyväksyttiin.
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Kirkkovaltuusto 16.6.2021 § 31:
Esitys:

Kirkkovaltuusto
1.
2.

3.

Päätös:

myöntää Pekka Rädylle eron kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenyydestä,
kutsua Myö Yhes -valtuustoryhmän varavaltuutetun Juhani
Lahtisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä
olevaksi ajaksi.
valitsee kirkkoneuvoston varsinaisen jäsenen jäljellä olevaksi
ajaksi.

Kirkkovaltuusto
1.
myönsi Pekka Rädylle eron kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenyydestä,
2.
kutsui Myö Yhes -valtuustoryhmän varavaltuutetun Juhani
Lahtisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä
olevaksi ajaksi.
3.
valitsi kirkkoneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Kari
Paldaniuksen jäljellä olevaksi ajaksi. Koska Kari Paldanius oli
Eero Vitikaisen varajäsen kirkkoneuvostossa, valittiin Eero
Vitikaisen varajäseneksi Tuija Dahlgren.

32
Kari Vepsän ero kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenyydestä
Kirkkoneuvosto 14.4.2021 § 65:
Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741
Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen Kari Vepsä pyytää eroa
luottamustoimistaan 13.4.2021 alkaen henkilökohtaisesta syystä.
Kirkkolain 23 luvun 2 §:n mukaan seurakunnan luottamustoimeen
on vaalikelpoinen 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu
jäsen.
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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 Kari Vepsälle eron kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenyydestä,
2. kutsua Myö Yhes-valtuustoryhmän varavaltuutetun
Irene Kortteen kirkkovaltuuston varsinaiseksi
jäseneksi jäljellä olevaksi ajaksi.
3. valitsee kirkkoneuvoston varsinaisen jäsenen jäljellä
olevaksi ajaksi.
Kirkkoneuvosto suorittaa yhteyden tukiryhmän vaalin,
jossa se valitsee Kari Vepsän tilalle uuden jäsenen
yhteyden tukiryhmään.

Päätös:

----

Esitys hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto suorittaa yhteyden tukiryhmän vaalin
seuraavassa kokouksessaan.
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Kirkkovaltuusto 16.6.2021 § 32:
Esitys:

Kirkkovaltuusto
1.
2.

3.
Päätös:

myöntää Kari Vepsälle eron kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenyydestä,
kutsua Myö Yhes-valtuustoryhmän varavaltuutetun Irene
Kortteen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä
olevaksi ajaksi.
valitsee kirkkoneuvoston varsinaisen jäsenen jäljellä olevaksi
ajaksi.

Kirkkovaltuusto
1.
2.

3.

myönsi Kari Vepsälle eron kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenyydestä,
kutsui Myö Yhes-valtuustoryhmän varavaltuutetun Irene
Kortteen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä
olevaksi ajaksi.
valitsi kirkkoneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Jari Laukkasen
jäljellä olevaksi ajaksi. Koska Jari Laukkanen oli Arto Tikan
varajäsen kirkkoneuvostossa, valittiin Arto Tikan
varajäseneksi Juhani Lahtinen.

33
Kirkkoneuvoston ohjesäännön täydentäminen
Kirkkoneuvosto 26.5.2021 § 79:
Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741
Kirkkoneuvoston ohjesäännön varsinainen uusiminen on
mahdollista vasta, kun uusi kirkkolaki on hyväksytty. Silloin myös
nykyisen ohjeäännön rakenne muuttuu. Tällä kerralla on kyse siitä,
että vanhaa ohjesääntöä päivitetään ja täydennetään.
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Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos (200/2021) on tullut
voimaan 15.3.2021 (Kirkkohallituksen yleiskirjeet 6/2021 ja 8/2021).
Seurakuntien on syytä päivittää toimielinten työjärjestyksiä,
ohjesääntöjä ja johtosääntöjä siten, että niissä on otettu huomioon
sähköisten kokousten järjestämismahdollisuus sekä mahdollisuus
sähköiseen kokouskutsuun.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön muutokset on voimaan tullakseen
alistettava hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy sähköiset ja hybridikokoukset
mahdollistavan täydennetyn kirkkoneuvoston
ohjesäännön.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin seuraavalla päivityksin ohjesääntöön:
Kirkkoherra ja talousjohtaja päättävät enintään 300 €
maksavien tuki-ilmoitusten antamisesta lehtiin ja
muihin julkaisuihin;

---Kirkkovaltuusto 16.6.2021 § 33:
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan sähköiset ja
hybridikokoukset mahdollistavan täydennetyn kirkkoneuvoston
ohjesäännön.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö alistetaan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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34
Sidonnaisuuksien ilmoittaminen
Kirkkoneuvosto 26.5.2021 § 82
Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741
Kirkkohallitus on 16.3.2021 antanut suosituksen sidonnaisuuksien
ilmoittamisesta kirkossa. (Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2021).
Suosituksen antaminen pohjautuu kirkolliskokouksen
toimeksiantoon. Annetun suosituksen tavoitteena on edistää
yhdenmukaisia käytäntöjä sidonnaisuuksien ilmoittamisessa ja
toisaalta kannustaa lisäämään seurakuntien, seurakuntayhtymien,
hiippakuntien ja kirkkohallituksen hallinnon avoimuutta ja
läpinäkyvyyttä. Samalla pyritään turvaamaan kirkon jäsenten
luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen.
Sidonnaisuudella tarkoitetaan mahdollista eturistiriitaa. Eturistiriita
puolestaan tarkoittaa olosuhteista syntyvää riskiä sille, että
luottamushenkilön tai viranhaltijan ensisijaiseen tavoitteeseen
tehdä objektiivinen päätös vaikuttaa toissijainen tavoite, esimerkiksi
oma tai läheisen hyöty. Sidonnaisuuden ilmoittaminen on
läheisessä yhteydessä viranhaltijan ja luottamushenkilön
esteellisyyttä koskevaan sääntelyyn. Käsitteinä esteellisyys ja
sidonnaisuus on kuitenkin pidettävä erillään. Esteellisyys koskee
aina käsittelyssä olevan yksittäisen asian yhteydessä
luottamushenkilön tai viranhaltijan esteellisyyden toteamista, jos
esteellisyys on olemassa.
Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti sidonnaisuuksien
ilmoittamisen tulisi perustua vapaaehtoisuuteen eli
luottamushenkilön tai johtavan viranhaltijan suostumukseen.
Annettu suositus ohjeistaa sidonnaisuusilmoitusten
käyttöönottoon, mutta seurakunnassa tulee tehdä erillinen päätös
sidonnaisuusilmoitusten käyttöönotosta ja sidonnaisuusrekisterin
ylläpidosta. Päätöstä tehtäessä tulee erityisesti ratkaista, mitä
sidonnaisuuksia on ilmoitettava, keiltä ilmoitusta pyydetään ja
kenelle ilmoitukset tehdään. Kun sidonnaisuuksien ilmoittamiseen
ei ole laissa säädettyä velvoitetta, ei myöskään toimielimen
päätöksellä voida tällaista velvoitetta määrätä.
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Luottamushenkilöön tai viranhaltijaan, joka kieltäytyy ilmoittamasta
sidonnaisuuksia, ei voida kohdistaa toimenpiteitä, vaikka
seurakunta, seurakuntayhtymä, hiippakunnan tuomiokapituli taikka
kirkkohallitus olisi tehnyt päätöksen sidonnaisuuksien ilmoittamista
koskevista käytännöistä.
Jos seurakunta päättää ottaa vapaaehtoisen sidonnaisuuksien
ilmoittamisen käyttöön, tulisi siihen liittyvästä menettelystä,
ilmoitettavista sidonnaisuuksista ja rekisterinpitäjästä ottaa
määräykset kirkkoneuvoston johtosääntöön.
Esitys:

Kirkkoneuvoston ohjesäännön viimeiseksi pykäläksi
otetaan alla olevat määräykset sidonnaisuusilmoitusten
tekemisestä ja sidonnaisuusrekisterin ylläpidosta:
x § Kirkkoneuvoston puheenjohtajaa,
varapuheenjohtajaa ja muuta jäsentä sekä
kirkkovaltuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa
pyydetään antamaan suostumukseen perustuva
ilmoitus kahden kuukauden kuluessa luottamustoimen
alkamisesta niistä luottamustoimeen kuulumattomista
johtotehtävistä tai luottamustoimista elinkeinotoimintaa
harjoittavassa yrityksessä tai muussa yhteisössä sekä
liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitusta
omaisuudestaan ja muusta merkittävästä
varallisuudestaan, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa
hänen toimintaansa luottamushenkilönä. Toimikauden
aikana sidonnaisuuksissa tapahtuneet olennaiset
muutokset ilmoitetaan kahden kuukauden kuluessa
muutoksesta. Vastaava suostumukseen perustuva
ilmoitus pyydetään kahden kuukauden kuluessa
virkasuhteen alkamisesta seurakunnan johtavilta
viranhaltijoilta, joita kirkkoneuvoston puheenjohtajana
toimivan kirkkoherran lisäksi on talousjohtaja.
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Sidonnaisuusilmoitukset annetaan seurakunnan
pääkirjanpitäjälle. Pääkirjanpitäjä pitää rekisteriä, johon
talletetaan luottamushenkilöiden ja johtavien
viranhaltijoiden antamat tiedot sidonnaisuuksistaan.
Rekisterikaavakkeena käytetään Kirkkohallituksen
16.3.2021 julkaisemassa Suositus sidonnaisuuksien
ilmoittamisesta kirkossa olevaa kaavakepohjaa.
Kirkkoneuvosto saattaa ilmoitukset kirkkovaltuustolle
tiedoksi vuosittain. Kirkkoneuvosto huolehtii
sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta
seurakunnan verkkosivuilla, jos luottamushenkilö tai
viranhaltija on antanut suostumuksen tietojen
julkaisemiseen. Tiedot poistetaan rekisteristä ja
seurakunnan verkkosivuilta luottamustoimen tai
virkasuhteen päätyttyä taikka luottamushenkilön tai
viranhaltijan peruutettua suostumuksensa.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

---Kirkkovaltuusto 16.6.2021 § 34:
Esitys:

Kirkkovaltuuston hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön
viimeiseksi pykäläksi yllä olevat määräykset
sidonnaisuusilmoitusten tekemisestä ja sidonnaisuusrekisterin
ylläpidosta, jonka jälkeen kirkkoneuvoston ohjesääntö alistetaan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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35
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen päivittäminen
Kirkkoneuvosto 26.5.2021 § 80
Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741
Kirkkovaltuuston työjärjestys on vahvistettu 28.9.2011.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön tavoin siitä puuttuvat lausekkeet,
joilla mahdollistetaan sähköiset ja hybridikokoukset. Mikäli
kirkkovaltuuston työjärjestyksessä ei ole lausekkeita sähköisten tai
hybridikokousten pitämisestä, niitä ei voida järjestää.
Kirkkovaltuuston kokouksen julkisuudesta myös sähköisen
kokouksen osalta on säädetty kirkkolain 7 luvun 6 §:ssä, joten siitä
ei tarvitse välttämättä erikseen määrätä hallinnon sisäisissä
määräyksissä. Tältä osin on kuitenkin kokouskutsussa huomioitava
yleisön mahdollisuus seurata kokousta.
Esityslistan liitteenä on ehdotus siitä, mitä lausekkeita
kirkkovaltuuston työjärjestykseen on lisättävä, jotta sähköiset ja
hybridikokoukset tulevat mahdollisiksi.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
vahvistaa uudeksi työjärjestykseksi liitteenä olevan
ehdotuksen, joka mahdollistaa sähköiset ja
hybridikokoukset.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

----

Kirkkovaltuusto 16.6.2021 § 35:
Esitys:

Kirkkovaltuusto vahvistaa uudeksi kirkkovaltuuston
työjärjestykseksi liitteenä olevan ehdotuksen, joka mahdollistaa
sähköiset ja hybridikokoukset.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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36
Muut esille tulevat asiat
Ei muita asioita.

37
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja ilmoitti, että pöytäkirjaan liitetään KL 24 luvun
mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 20.11.

Esa Hirvonen
puheenjohtaja

Sirpa Kauppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 17.6.2021

Liisa Lajunen

Jari Laukkanen
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Tämän pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on kuulutettu seurakunnan toimiston, Tietotalon
ilmoitustaululla 2.6. – 16.6.2021. Pöytäkirja pidetään nähtävänä samalla ilmoitustaululla
sekä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina 17.6. –17.7.2021, todistaa

Sirpa Kauppinen
hallintosihteeri

