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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

keskiviikko 13.10. 2021 klo 18.30 – 19.50

Paikka

Päivärannan kurssikeskus, Päivärannantie 7

Läsnä:

Hirvonen Esa
Aalto Airi
Dahlgren Tuija
Ignatius Kalevi
Immonen Erkki
Koistinen Sirpa
Korte Irene
Kuvaja Marjut
Lahtinen Juhani
Lajunen Liisa
Laukkanen Jari
Mäkinen Kauko
Paldanius Kari
Pihkala Arno
Pohjola Ritva
Pöntinen Raisa
Rahkonen Tuula
Vitikainen Eero

Poissa:

puheenjohtaja

poistui § 47 aikana

kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Kauppinen Sirpa
hallintosihteeri
Kärkäs Pekka
Martikainen Leena
Raikaslehto Henna
Roiha Helena
Roiha Ulriikka
Strömberg Mika
varapuheenjohtaja
Tiihonen Marko
Tikka Arto
Viuhko Jaakko

Muut osallistujat:
Parkkinen Mari
Marttinen Arto
Tiimo Pasi

kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
kappalainen, kutsuttuna asiantuntijana, poistui
§ 54 käsittelyn jälkeen
talousjohtaja, pöytäkirjan pitäjä
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46
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Esa Hirvonen avasi kokouksen, kirkkoherra Mari
Parkkinen piti hartauden ja veisattiin virsi 462.
47
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 lähetetty 7.10.2021.
Kokouksen asialista on nähtävänä seurakunnan toimitilassa,
Imatran Tietotalo, F. O. Virtasenkatu 6, 3. kerros, 7.10.2021 lähtien
kirkkoherranviraston aukioloaikoina.
Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä samassa paikassa 14.10.2021
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 17/27.
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48
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee
kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Esitys:

Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Arno Pihkala ja Ritva
Pohjola, jotka valitaan pöytäkirjantarkastajiksi.
Pöytäkirja tarkistetaan Tietotalolla 14.10.2021 klo 12.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

49
Ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Ääntenlaskijat valitaan aakkosjärjestyksen lopusta lukien. Vuorossa
ovat Marjut Kuvaja ja Irene Korte, jotka valitaan äänten laskijoiksi

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

50
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Imatran seurakunnan lausunto Lahden aluekeskusrekisteriin liittyvistä uusista
seurakunnista 1.1.2022 alkaen.
Kirkkoneuvosto 11.8.2021 § 117
Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Mari Parkkinen p. 044 400 4209
Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 27/2015 velvoittanut kaikkia
seurakuntia muodostamaan alueellisia keskusrekistereitä tai
liittymään johonkin aluekeskusrekisteriin oma-aloitteisesti.
Kirkkohallituksen aluekeskusrekisterityöryhmä on tarkentanut
ohjeita vuonna 2019 ja edellyttää kaikkien seurakuntien kuuluvan
aluekeskusrekistereihin vuoden 2022 alussa, jolloin yksittäisen
seurakunnan kirkkoherranvirasto ei toimi enää kirkonkirjojen
pitämisestä vastaavana viranomaisena, vaan kirkonkirjojen pidosta
vastaavat aluekeskusrekisterit.
Samalla kirkkohallitus myöntää aluekeskusrekistereille
käyttöoikeudet, joilla ne voivat laatia sukuselvitykset yhdellä
pyynnöllä kaikista Suomen seurakunnista. Näitä oikeuksia
myöntäessään kirkkohallitus tullee edellyttämään
aluekeskusrekistereiltä yhtenäisiä toimintaprosesseja ja noin 150
000 jäsenen minimikokoa.
Kirkkohallitus on suullisissa keskusteluissa ja lainvalmistelussa
toivonut aluekeskusrekistereiltä samanlaista keskistettyä
työskentelytapaa, joka edellyttäisi henkilöstön keskittämistä
aluerekisterin palvelukseen ja aluerekisterin toimipisteisiin.
Lopullisia päätöksiä asiasta ei kuitenkaan vielä ole.
Lahden aluekeskusrekisterin työskentelymalli, jossa
jäsenseurakuntien virkatodistusten kirjoittaminen ja muutostietojen
rekisteröiminen kirkonkirjoihin tehdään jäsenseurakunnissa, on
sekä herättänyt kiinnostusta monissa seurakunnissa että
keskustelua kirkkohallituksen kanssa mallin sopivuudesta
aluerekisterityöskentelyyn.
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Työskentelymalli on edullinen, täyttää jäsenseurakuntien odotukset
ja on kirkkohallituksen aluerekistereille asettamien
toimintavaatimusten mukainen. Kirkkohallituksen toive on, että
tulevat aluekeskusrekisterit toimisivat yhdenmukaisella
toimintamallilla, jotta niiden yhdessä johtaminen tulevaisuudessa
olisi mahdollista. Tämä toive saattaa tulevaisuudessa aiheuttaa
toimintamallin muutostarpeita myös Lahden
aluekeskusrekisterissä.
Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti
kokouksessaan 2.6.2021 hyväksyä Haminan, Hirvensalmen,
Hyvinkään, Imatran, Järvenpään, Mäntyharjun, Mäntsälän,
Myrskylän, Pornaisten ja Savonlinnan seurakuntien liittymisen
Lahden aluerekisterikeskukseen 1.9.2021 alkaen.
Lahden yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 16.6.2021
Hauhon, Lammin ja Oriveden seurakuntien liittymistä Lahden
aluerekisterikeskukseen 1.1.2022 alkaen ja päätti pyytää lausunnot
nykyisiltä jäsenseurakunnilta: Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Iitin,
Orimattilan ja Tainionvirran seurakunnilta sekä Lahden
seurakuntayhtymän Joutjärven, Keski-Lahden, Launeen, Nastolan ja
Salpausselän seurakuntien seurakuntaneuvostoilta 15.10.2021
mennessä.
Lisäksi lausuntoa pyydetään 1.9.2021 alkaen mukaan hyväksytyiltä
jäsenseurakunnilta: Haminan, Hirvensalmen, Hyvinkään, Imatran,
Järvenpään, Myrskylän, Mäntsälän, Mäntyharjun, Pornaisten ja
Savonlinnan seurakuntien kirkkovaltuustoilta 15.10.2021 mennessä.

----

Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
puoltaa Hauhon, Lammin ja Oriveden liittymistä Lahden
aluerekisterikeskukseen 1.1.2022 alkaen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Kirkkovaltuusto 13.10.2021 § 51:
Esitys:

Kirkkovaltuusto puoltaa Hauhon, Lammin ja Oriveden liittymistä
Lahden aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 alkaen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

52
Tuloveroprosentti vuodelle 2022
Kirkkoneuvosto 11.8.2021 § 123
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaisesti kirkkovaltuusto päättää
tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.
Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston vuosittain
hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan
menoista suoriutumiseen.
Imatran seurakunnan tuloveroprosentti on ollut 1.1.2018 alkaen
1,65 %. Koko maan keskiarvo vuonna 2021oli 1,67 %.
Vuoden 2021 budjetoituun 4,85 Me:n kirkollisverokertymään
näytettäisiin pääsevän ja hieman ylikin. Valtionosuus 0,51 Me
toteutuu budjetoidusti. Toimintakuluiksi (ilman sisäisiä vyörytyksiä)
on tänä vuonna arvioitu 5,6 Me.
Verotulojemme osalta olimme viimekin vuonna selvästi
hiippakunnan keskitasoa parempia (Imatra 272 e/jäsen, Mlin hpk
jäsenmäärältään lähimmillä 254 e/jäsen, koko maan
jäsenmäärältään lähimmillä seurakunnilla 247 e/jäsen), mutta
toimintakulujen osalta taas huonompia (Imatra -316 e/jäsen, Mlin
hpk -247 e/jäsen, koko maa -251 e/jäsen).
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Toimintatuotot olivat vuonna 2020 Imatran osalta 48 e/jäsen, kun
Mlin hiippakunnan keskiarvo oli 37 e/jäsen ja koko maan 41 e/jäsen.
Verotulovertailun näkökulmasta me siis keräämme veroja
keskimäärin enemmän kuin muut, mutta siitä saamamme hyöty
tuhraantuu verrokkiseurakuntia suurempiin kuluihin - tarkemmin
sanottuna kiinteistöjen ylläpitoon ja korjauksiin.
Vuoden 2022 kirkollisverokertymäksi ja valtionosuudeksi
budjetoidaan samaiset 4,85 Me ja 0,52 Me kuin kuluvanakin vuonna
ja muiksi ulkoisiksi tuloiksi 0,9 Me. Toimintakulut budjetoidaan 5,4
Me:n tasolle, jossa on pienennystä viime vuoden toteutuneista noin
400 te. Sen sijaan investointeja, sekä rakennuskorjaus- että
laiteinvestointeja, on pakko ensi vuonna taas tehdä. Ne pyritään
toteuttamaan pääosin kassavaroin. Kohteet selviävät syksyn
budjettisuunnittelun yhteydessä.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
vuoden 2022 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,65 %.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

---Kirkkovaltuusto 13.10.2021 § 52:
Esitys:

Kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 1,65 %.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Katsaus seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen 1 - 6/2021
Kirkkoneuvosto 11.8.2021 § 122
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Toinen koronavuosi on ohittanut puolivälin. Miltä seurakunnan
taloudellinen tilanne näyttää nyt verrattuna vuoden takaiseen ja
mitä ennusteita loppuvuoden osalta on olemassa, siitä
talousjohtaja kertoo kokouksen läsnäolijoille sekä esittelee
kirjanpidon väliajon tuloksen ensimmäisen vuosipuoliskon osalta.
Kuuden kuukauden väliajo on esityslistan liitteenä.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

---Kirkkovaltuusto 13.10.2021 § 53:
Esitys:

Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

54
Imatrankosken kirkko
Kirkkoneuvosto 14.4.2021 § 61
Valmistelijat:
Esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen ja talousjohtaja Pasi Tiimo
kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741

Taustaa
Imatran seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa 20.1.2021
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Esa Hirvonen linjasi, että uusi
valtuusto perehtyy Imatrankosken tilanteeseen ja tekee
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valtuustokautensa
kohtalosta.

aikana

päätöksen

Imatrankosken

kirkon

Edellisen kirkkovaltuuston hyväksymä kiinteistöstrategia
Imatran
seurakunnan
kirkkoneuvosto
perusti
2015
kiinteistöstrategiatyöryhmän, jonka puheenjohtajana toimi Asko
Paukku ja jäseninä Airi Aalto, Esa Hirvonen, Ilkka Ollonen, Arto Tikka
sekä kiinteistöpäällikkö Jari Nousiainen ja talousjohtaja Sirpa Paakki.
Työryhmä sai työnsä valmiiksi 2016. Se linjasi kiinteistöstrategian
toiminta-ajatuksen ja tavoitteet alla olevalla tavalla:
Kiinteistöstrategian toiminta-ajatus
Hengellisen elämän vahvistaminen on seurakunnan kiinteistöjen ja
toimitilojen omistamisen ensisijainen tarkoitus. Seurakunta tarjoaa
toimitilat työn toteuttamiselle. Tavoitteena on, että tilat ovat nyt ja
tulevaisuudessa
toiminnan
luonteeseen
soveltuvia
sekä
tarkoituksenmukaisia niin tilojen kuin sijaintinsa puolesta.
Tilojen hallinnoinnissa huomioidaan yhteiskunnassa, seurakunnan
kehityksessä ja ajassa tapahtuvat muutokset. Kiinteistömenot eivät
saa nousta niin suuriksi, että ne vaarantavat seurakunnan
varsinaisen toiminnan rahoitusta.
Kiinteistöstrategia luo pohjan pitkän aikavälin suunnittelulle
kiinteistöjen kunnossapidossa, investoinneissa, tarpeettomien
kiinteistöjen luopumisessa sekä sijoitusomaisuuskohteena.
Kiinteistöstrategian tavoitteet
Kiinteistöstrategian tavoitteena on määritellä suuntaviivat Imatran
seurakunnan kiinteistönpidolle ja toimia kiinteistöomaisuuteen
kohdistuvien päätösten ja toimenpiteiden tietopankkina.
Tavoitteet ovat:





seurakunnan käytössä on perustehtävän kannalta keskeiset ja
hyväkuntoiset toimitilat,
kiinteistöjen ja toimitilojen määrää vähennetään hallitusti,
tuottamattomat maa- ja metsäkiinteistöt pyritään realisoimaan,
leiritoiminnan tarvitsemat tilat kurssikeskuksessa turvataan
ottamalla huomioon taloudelliset näkökohdat,
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laaditaan vuosittain päivitettävä korjausohjelma,

Kiinteistöstrategiassa otetaan huomioon myös:




arkkitehtoniset ja kulttuurihistorialliset arvot,
kaavamääräykset ja jäljellä olevat rakennusoikeudet,
kiinteistöjen käyttöaste.

Imatrankosken kirkko
Kiinteistöstrategiassa on jokaisesta kiinteistöstä esitetty lyhyt
kuvaus, tekniset tiedot ja käyttöaste, suoritetut korjaustyöt, kunto
sekä lopuksi toimenpide-ehdotus. Kuten alla havaitaan,
kirkkoneuvosto teki kiinteistöstrategiatyöryhmän esityksestä
poikkeavan toimenpide-ehdotuksen.
Kiinteistöstrategia kuvaa kirkkoa näin:


Imatrankosken kirkko on ensimmäinen Imatran seurakunnan
rakennuttama kirkko. Kirkko on vihitty 31.10.1954, jolloin kirkko
täyttyi ääriään myöten ja monen piti kääntyä ovelta takaisin.
Valmistuttuaan kirkosta tulikin erittäin suosittu tilaisuuksien
pitopaikka, jopa niin, että kirkkoneuvosto joutui antamaan
ohjeen tilaisuuksien ohjaamisesta myös Tainionkosken kirkkoon.



Kirkon vihkimisjuhlan saarnassaan Jääsken entinen kirkkoherra,
rovasti Juho Silvennoinen tähdensi niitä tehtäviä, joita
Imatrankosken kirkolla oli Jääsken kirkon perinteiden jatkajana.
Imatrankosken kirkossa on Jääsken kirkon entinen alttaritaulu ja
ehtoollisvälineet muistuttamassa kotikirkosta, ja onhan siellä
myös Enson kirkon kello kutsumassa jumalanpalvelukseen.
Kellotapuli valmistui marraskuussa 1956 ja se otettiin käyttöön
2.12.1956.

Tekniset tiedot ja käyttöaste



Rakennuksen pinta-ala 680 m2 ja tilavuus 5.450 m3.
Kirkkosalin käyttöaste 30 % ja seurakuntasalin käyttöaste 61 %.

IMATRAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA

5/2021

12 (31)

13.10.2021
Suoritetut korjaustyöt




Vuonna 1964 kirkon lämmitys muutettiin öljylämmitykseksi.
Vuonna 1973 kattotiilet poistettiin ja ne korvattiin
punaisilla Minerit-levyillä. Vuonna 1981 kirkossa toteutettiin
peruskorjaus: alttaria madallettiin niin, että muodostui yhden
askelman korkuinen tasanne. Alttaripöytä ja –kaide
uusittiin. Alakerran väliseinät korvattiin siirtoseinillä,
lattiapäällysteet uusittiin, seinät maalattiin. Keittiöön hankittiin
ajanmukaiset keittiökoneet ja –välineet. Sähköjohdot uusittiin,
samoin lämpölaitteet ja rakennus liitettiin
kaukolämpöverkostoon.
Kirkkorakennuksen Vuoksen puoleisessa päädyssä on neljä
asuntoa, joista kolme on vuokrattuna. Vuokrattuna olevien
asuntojen kylpyhuoneet ja keittiöt on remontoitu seurakunnan
oman kiinteistöhuollon toimesta muutaman viime vuoden
aikana.

Kunto


Rakennus vaatii melko pikaisia korjaustoimenpiteitä mm.
ulkopinnan korjauksen ja kattorakenteiden uusimisen suhteen.

Toimenpide-ehdotus


Työryhmä suosittelee rakennuksen realisointia.
Kirkkoneuvoston ehdotus:



Ulkopuolinen asiantuntija laatii Imatrankosken kirkosta
saneeraus- suunnitelman ja samalla määritellään muiden kuin
kirkkosalin osalta tilojen käyttötarkoitus.
Kirkkovaltuusto
hyväksyi
kiinteistöstrategian
kirkkoneuvoston tekemin muutoksin.

25.5.2016
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Kirkkovaltuuston
kiinteistöstrategia

28.11.2018

hyväksymä

päivitetty

Kirkkovaltuustossa todettiin 28.11.2018, että seurakunta on
25.5.2016 jälkeen edennyt päätettyjen strategisten linjausten
mukaisesti. Matkan varrella tieto kiinteistöistä, niiden kunnosta sekä
korjaustarpeista on lisääntynyt ja samalla tehnyt selväksi, että
strategiaan on tarvetta lisätä uusia toimenpide-ehdotuksia ja
päivittää jo tehtyjä toimenpiteitä.
Imatrankosken kirkon kohdalle päivitetty kiinteistöstrategia kirjasi
näin:
Selvinneitä asioita kevään 2016 jälkeen:
Kiinteistöstä

tehty

kuntoarvio,

josta

ilmenee

mm.

seuraavaa:
-

vesikatto tarvitsee uusimista

-

ulkopuolen vesieristeet, salaojat, vesi- ja hulevesilinjat
uusittava

-

pihan kallistukset rakennuksesta poispäin

-

lämmitysjärjestelmä vaatii uusimista ainakin kirkkosalin
osalta

-

kiinteistön LVI-järjestelmät välttävässä kunnossa.

-

kosteusvauriot näkyvissä jo alakerrassa, jossa kosteus on
noussut rakenteissa ainakin metrin verran.

Kokonaiskustannukset tulevat olemaan vähintään 1 milj.
euroa.
Kohteesta tehdyn ARVIOKIRJAN mukaan kiinteistön arvo
nykyisellään on noin 40 000 - 100 000 euroa.
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Toimenpide-ehdotus (11/2018):
Kiinteistön nykykunnon perusteella ainut ja oikea ratkaisu on
kiinteistöstä luopuminen mahdollisimman nopeasti ennen
kuin tarvitaan korjauksia, joihin menee satoja tuhansia euroja
rahaa. (JN).
Kirkkovaltuusto hyväksyi päivitetyn Kiinteistöstrategian
sisältyvine toimenpide-ehdotuksineen.

siihen

Kiinteistön kunto 2020
Kiinteistön kuntokartoitus päivitettiin syksyllä 2020. Se oli
aikaisemmin tehty vuonna 2016 ja silloin Pitkän Tähtäimen
Suunnitelman (PTS) arvio vuosille 2017 – 2026 oli määrältään 684 te
(ALV 0). Silloin ehdotettuja korjaustoimia ei päästy aloittamaan, joten
rakennuksen kunto huononi edelleen. Kokonaisarvosana sen
kunnosta asteikolla 1 (Huono) 5 (Hyvä) oli 2 (Välttävä). Päivitetty PTS
arvio vuosille 2021 – 2027 määrältään 1.236 te (ALV 0). Lisäksi syksyn
2020
mittauksissa
rakennuksen
sisäilmassa
todettiin
kosteusvaurioindikaattorimikrobeja sekä TVOC -pitoisuuksia, joiden
vuoksi kirkko jouduttiin sulkemaan.
Toimenpide-ehdotuksen
kirkollinen lainsäädäntö

toteuttamisessa

huomioitava

Imatrankosken kirkko valmistui 1954, jolloin voimassa oli vuoden
1869 kirkkolaki. Seuraava kirkkolaki sai vahvistuksen vasta 1964.
Imatrankosken kirkon tultua vihityksi kirkoksi oli voimassa mm.
seuraavat lain kohdat:
290 §. Kussakin vakinaisessa seurakunnassa pitää oleman kirkko.
Sen rakentakoon ja voimassa pitäköön seurakunta, niinkuin
yhteisessä laissa ja siihen kuuluvissa asetuksissa on säädetty.
Tuomiokirkko rakennetaan ja voimassa pidetään sen ohessa niillä
apurahoilla, jotka sitä varten ovat erittäin määrätyt.
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292 §. Uuden kirkon rakentamista tahi parantamista koskevat
kysymykset valmisteltakoot kirkonkokouksessa. Jos kysymys on
uuden rakentamisesta tahi kirkon sisustamisesta, lähettäköön
kirkkoherra seurakunnan päätöksen siitä syinensä
tuomiokapitulille, ja tuomiokapituli toimittakoon ne sitten, oman
lauseensa kanssa, esivallan tutkittavaksi. Parantamisen päätös
olkoon kirkkoherran ja seurakunnan tehtävänä.
Huomautus: Imatrankosken kirkon tapauksessa tutkivana
esivaltana toimi vuonna 1944 perustettu Kirkkohallitus, jonka
yhtenä tehtävänä on hoitaa kirkon yhteistä omaisuutta.
295 §. Kohta kun kirkko tahi kellotapuli on valmiiksi rakennettuna,
pitää se syynättämän. Tässä on tutkittava sekä työn ja rakennuksen
kelvollisuus, että myöskin josko vahvistettua piirroskuvaa eli riitinkiä
tarkoin on noudatettu. Kirkkoherran tulee huolta pitää syynin
toimittamisesta. Sama olkoon lakina parannuksesta ja
sisustamisesta.
296 §. Ennenkuin uudesta-rakennetussa kirkossa ruvetaan
jumalanpalvelusta pitämään, on se piispan, tahi kenen hän siihen
määrää, sunnuntaina taikka juhlapäivänä ennen
jumalanpalveluksen alkua, vihittävä tarkoitukseensa, niinkuin
käsikirja säätää, ja tieto siitä seurakunnalle annettava kahdeksaa
päivää ennen.
297 §. Kun kirkko on vihitty ja siksikuin se jälleen laillisessa
järjestyksessä kelpaamattomaksi tuomitaan ja autioksi jätetään,
pidettäköön se Jumalalle pyhitettynä huoneena ja älköön sitä
sellaisiin tarkoituksiin käytettäväksi annettako, jotka sen pyhyydelle
sopimattomia ovat.
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Nykyinen kirkkolaki
Kirkollisen rakennuksen määritelmä
Kirkkolain menettelyt kohdistuvat vain kirkollisiin rakennuksiin. Niitä
ovat kirkot, kellotapulit ja siunaus‐ ja hautakappelit sekä
hautausmaalla olevat niihin rinnastettavat rakennukset. Laissa on
lisäksi säännös siitä, että kirkkopihaan, sen ja hautausmaan aitaan ja
porttiin ja myös sankarihautausmaahan sovelletaan mitä kirkollisista
rakennuksista säädetään.
Kirkollisen rakennuksen määritelmä nojaa rakentamisen ja
vihkimisen prosesseihin. Vuoden 1869 kirkkolaista lähtien kirkon
rakentaminen on lain mukaan edellyttänyt hallinnollista päätöstä.
Kirkkona tunnettu ja käytetty rakennus ei siis ole kirkkolain
mukainen kirkollinen rakennus, jollei sitä ole noiden säännösten
mukaan rakennettu. Vihkiminen ei yksinään tuo rakennukselle
kirkon statusta.
Edellä oleva tulkinta perustuu Korkeimman hallinto‐oikeuden
päätökseen (KHO T 2186/1997), joka koski seurakuntatalossa
sijaitsevaa kirkkosalia. Päätöksessä lähdettiin siitä, että kun
seurakuntataloa rakennettaessa ei menetelty rakentamisen aikana
voimassa olleiden kirkon rakentamista koskeneiden säännösten
edellyttämällä tavalla, ei seurakuntatalon kirkoksi vihittyä
seurakuntasalia ole pidettävä kirkkona yksinomaan sillä perusteella,
että piispa on suorittanut seurakuntasalin vihkimisen.
Piispainkokouksen
istuntopöytäkirja
12.-13.2.2002
kehottaa
”epäselvissä tapauksissa” soveltamaan KL 14:1 § 2 momentin
kohdalla selitysosan linjausta: ”Jos rakennus on vanha ja srk:n kauan
kirkkona pitämä, se on kirkko, vaikka selvitystä sen
rakentamispäätöksestä ei saada. Jos rakennus on tehty aikana,
jolloin kirkko on voitu rakentaa vain tietyssä järjestyksessä syntyneen
päätöksen perusteella (1869 KL 292 § ja EKL 338 §), lähtökohtana on,
ettei se ole kirkko vaan kirkollinen rakennus tai muu seurakunnan
kiinteistö. Tämä päätelmä on sitä varmempi mitä nuorempi ko.
rakennus on.”
Huomautus: Imatrankosken kirkon osalta tämä tarkoittaa, että se ei
ole kirkkolain tarkoittama kirkko, vaikka seurakunta pitää sitä
kirkkona ja se on piispan kirkoksi vihkimä, jos Kirkkohallituksen,
tuomiokapitulin tai Imatran seurakunnan omasta arkistosta ei löydy
Kirkkohallituksen asiasta tekemää päätöstä. Kirkkohallitus on Jääskiseuran pyynnöstä tutkinut arkistonsa löytämättä tällaista päätöstä.
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Kirkkoherra on varmuuden vuoksi pyytänyt Kirkkohallitusta vielä
kertaalleen tarkistamaan, jospa tällainen päätös sittenkin löytyisi
Kirkkohallituksen arkistosta. Seurakunnan omaa arkistoa päästään
tutkimaan, kun koko arkisto on koottu uuteen arkistotilaan.
Kirkon purkaminen





Jos kyse on suojellusta kirkosta tai vähintään 50 vuotta sitten
käyttöön otetusta kirkosta, seurakunnan tulee ennen
purkamispäätöstä pyytää Museovirastolta lausunto.
Kirkon purkamispäätöksessä tulee olla riittävät perustelut, ja
niiden tulee nojautua huolellisesti tehtyihin selvityksiin ja
asiantuntijalausuntoihin.
• Määräenemmistöpäätös, joka alustettava tuomiokapitulin
kautta kirkkohallitukselle.
• Päätös on toimitettava myös Museovirastolle.
Selvitettävä mm. kirkon tulevaisuuden visioita ja pohdittava
kirkon yhteiskäyttöä, kirkon peruskorjausta, kirkon hoitamatta
jättämistä ja kirkon myymistä.

Purkuperusteina voi olla esimerkiksi seuraavia:







Taloudelliset ja kirkon käyttöön liittyviin näkökulmat
Kirkon korjaaminen on mahdotonta
Kirkkorakennus ei korjattunakaan täytä terveellisyyden,
turvallisuuden tai käyttökelpoisuuden vaatimuksia
Kirkko aiheuttaisi korjattunakin ympäristöhaittaa tai rumentaisi
ympäristöä.
Rakennuksen keskeisten kantavien rakenteiden huono kunto ja
korjauskelvottomuus.
Korjauskustannukset suhteettoman suuret, kun otetaan
huomioon seurakunnan varallisuus ja kirkkorakennuksen
kulttuurihistorialliset arvot.

Nykyisin voimassa olevan kirkkolain kannalta on huomioitava
ainakin seuraavat pykälät:
KL 9:3 § Määräenemmistö
Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa
läsnä olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston
jäsenistä sitä kannattaa asiassa, joka koskee:
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1) kirkollisen rakennuksen, kappelin, seurakuntatalon,
seurakunnan virastotalon, leiri- tai kurssikeskuksen
rakentamista taikka hankkimista;
2) kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista,
sen käyttötarkoituksen muuttamista taikka muun rakennuksen
muuttamista kirkolliseksi rakennukseksi
KL 14:2 § Kirkolliset rakennukset ja päätöksen alistaminen
Kirkollisia rakennuksia ovat kirkot ja kellotapulit, siunaus- ja
hautakappelit sekä hautausmaalla olevat niihin rinnastettavat
rakennukset.
Kirkkopihaan, sen ja hautausmaan aitaan ja porttiin sekä
sankarihautausmaahan sovelletaan, mitä kirkollisista rakennuksista
säädetään.
Kirkkovaltuuston
päätös
on
vahvistettavaksi, jos se koskee:

alistettava

kirkkohallituksen

1) uuden kirkon tai siunauskappelin rakentamista tai hankkimista;
2) muun rakennuksen muuttamista kirkoksi tai siunauskappeliksi;
3) kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista
taikka sen käyttötarkoituksen muuttamista;
4) kirkon käyttämättä jättämistä.
KL 14:5 § Kirkollisen rakennuksen suojelu
Kirkollisen rakennuksen suojelun tavoitteena on turvata kirkollinen
rakennettu kulttuuriympäristö osana kulttuuriperintöä, vaalia sen
ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää sen kulttuurisesti
kestävää hoitoa ja käyttöä.
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Kirkollinen rakennus, joka on rakennettu ennen vuotta 1917, on
suojeltu suoraan lain nojalla. Kirkkohallitus voi määrätä tätä
myöhemmin käyttöön otetun kirkollisen rakennuksen suojeltavaksi,
jos suojelu on perusteltua rakennushistorian, rakennustaiteen,
rakennustekniikan tai erityisten ympäristöarvojen kannalta.
Kirkkohallitus
päättää
suojelusta
omasta,
seurakunnan,
tuomiokapitulin tai Museoviraston aloitteesta.
Rakennuksen suojelu käsittää myös sen kiinteän sisustuksen, siihen
liittyvät maalaukset ja taideteokset sekä rakennuksen pihapiirin.
KL 14:5a § Lausunnot
Seurakunnan tai seurakuntayhtymän on ennen päätöksen tekemistä
varattava Museovirastolle tilaisuus antaa asiasta lausunto, jos päätös
koskee suojellun tai sellaisen kirkollisen rakennuksen, jonka
käyttöön ottamisesta on kulunut 50 vuotta, olennaista muuttamista
tai purkamista taikka käyttötarkoituksen muuttamista. Lausunto on
pyydettävä jo asiaa koskevasta suunnitelmasta.
Museovirasto voi antaa ohjeita suojeltua kirkollista rakennusta
koskevan päätöksen täytäntöönpanosta.
KL 14:5b § Päätös
lakkaamisesta

kirkollisen

rakennuksen

suojelun

Kirkkohallitus voi päättää, ettei kirkollista rakennusta enää ole
pidettävä suojeltuna, jos:
1) rakennus on sillä tavoin vahingoittunut, ettei sitä voida saattaa
ennalleen;
2) seurakunnalla on useita kirkollisia rakennuksia eikä sillä ole
tarvetta toiminnassaan enää käyttää omistamaansa suojeltua
kirkollista rakennusta;
3) rakennuksen suojeleminen ei ole muusta erityisestä syystä enää
perusteltua.
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Kirkkohallituksen
päätöksestä
tulee
viipymättä
ilmoittaa
asianomaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä
kirkollisen rakennuksen sijaintikunnalle.
KL 14:6 Rakennussuojelun valvonta
Kirkkohallitus voi kieltää sellaisen kirkollisessa rakennuksessa
tehtävän muutos- tai korjaustyön, jota koskevaa päätöstä ei ole
vahvistettu tai saatettu vahvistettavaksi. Kirkkohallituksen päätös
voidaan panna täytäntöön siitä tehdystä valituksesta huolimatta.
KL 24:1 § Alistaminen ja muutoksenhaku
Milloin seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranomaisen päätös
on alistettava, alistamisen toimittaa ja asiakirjat lähettään
tuomiokapitulille seurakunnan viranomaisen päätöksen osalta
kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto ja seurakuntayhtymän
päätöksen osalta yhteinen kirkkoneuvosto. Jos alistettavan asian
tutkiminen kuuluu kirkkohallitukselle, tuomiokapituli lähettää
asiakirjat ja oman lausuntonsa kirkkohallitukselle.
KL 24:8b § Museoviraston valitusoikeus
Museovirasto saa hakea valittamalla muutosta:
1) seurakunnan ja seurakuntayhtymän viranomaisen 14 luvun 2
§:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun päätökseen, kun
päätös koskee suojeltua kirkollista rakennusta;
2) kirkkohallituksen 14 luvun 5 §:n 2 momentissa ja 5 b §:ssä
tarkoitettuun kirkollisen rakennuksen suojelua koskevaan
päätökseen.
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Imatrankosken kirkkoa koskeva hallinnollinen prosessi voi kestää
niin
kauan,
että
voimassa
on
jo
uusi
kirkkolaki.
Perustuslakivaliokunta hylkäsi 9.3.2020 kirkkolain muutosesityksen.
Ehdotus uudeksi kirkkolaiksi linjaa kirkollisista rakennuksista ja
seurakunnan kiinteistöistä näin:
21 § Kirkollinen rakennus ja lupamenettely
Kirkollinen rakennus on kirkko, kellotapuli, siunaus- ja hautakappeli
sekä hautausmaalla oleva niihin rinnastettava rakennus.
Kirkkopihaan, sen ja hautausmaan aitaan ja porttiin sekä
sankarihautausmaahan
sovelletaan,
mitä
kirkollisesta
rakennuksesta
säädetään.
Kirkkovaltuuston
on
haettava
kirkkohallituksen lupa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, jos asia
koskee: 1) uuden kirkon tai siunauskappelin rakentamista tai
hankkimista; 2) muun rakennuksen muuttamista kirkoksi tai
siunauskappeliksi; 3) suojellun kirkollisen rakennuksen olennaista
muuttamista tai purkamista taikka sen käyttötarkoituksen
muuttamista; 4) luopumista kirkon käytöstä. Kirkkohallitus voi liittää
lupaa koskevaan päätökseen ehtoja, jotka koskevat rakennuksen
ulko- ja sisäasua, rakennustapaa, materiaaleja sekä rakennus- tai
korjausmenetelmiä.
Kirkkohallituksen on otettava huomioon 22 §:n 1 momentin
mukaiset kirkollisen rakennuksen suojelun tavoitteet, kun se
käsittelee lupaa suojellun kirkollisen rakennuksen olennaiseen
muuttamiseen tai purkamiseen taikka sen käyttötarkoituksen
muuttamiseen.
22 § Kirkollisen rakennuksen suojelu
Kirkollisen rakennuksen suojelun tavoitteena on turvata kirkollinen
rakennettu kulttuuriympäristö osana kulttuuriperintöä, vaalia sen
ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää sen kulttuurisesti
kestävää hoitoa ja käyttöä.
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Kirkollinen rakennus, joka on rakennettu ennen vuotta 1917, on lain
nojalla suojeltu. Kirkkohallitus voi määrätä tätä myöhemmin
käyttöön otetun kirkollisen rakennuksen suojeltavaksi, jos suojelu on
perusteltua rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan
tai erityisten ympäristöarvojen kannalta. Kirkkohallitus päättää
suojelusta omasta, seurakunnan, tuomiokapitulin tai Museoviraston
aloitteesta. Rakennuksen suojelu käsittää myös sen kiinteän
sisustuksen, siihen liittyvät maalaukset ja taideteokset sekä
rakennuksen pihapiirin.
23 § Lausunnot
Seurakunnan tai seurakuntayhtymän on ennen päätöksen tekemistä
tai kirkkohallituksen luvan hakemista varattava Museovirastolle
tilaisuus antaa lausunto suunnitelmasta, joka koskee suojellun tai
vähintään 50 vuotta sitten käyttöön otetun kirkollisen rakennuksen
olennaista muuttamista tai purkamista taikka käyttötarkoituksen
muuttamista. Museovirasto voi antaa ohjeita suojeltua kirkollista
rakennusta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta.
24 § Kirkollisen rakennuksen suojelun lakkaaminen
Kirkkohallitus voi päättää kirkollisen rakennuksen suojelun
lakkaamisesta, jos: 1) rakennus on sillä tavoin vahingoittunut, ettei
sitä voida saattaa ennalleen; 2) seurakunnalla on useita kirkollisia
rakennuksia eikä sillä ole tarvetta toiminnassaan enää käyttää
omistamaansa suojeltua kirkollista rakennusta; 3) rakennuksen
suojeleminen ei ole muusta erityisestä syystä enää perusteltua.
Kirkkohallituksen on ennen päätöksen tekemistä varattava
Museovirastolle tilaisuus antaa asiassa lausunto. Kirkkohallituksen
päätöksestä tulee viipymättä ilmoittaa asianomaiselle elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä kirkollisen rakennuksen
sijaintikunnalle.
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25 § Kirkollisen rakennuksen suojelun valvonta
Kirkkohallituksen, tuomiokapitulin tai Museoviraston määräämällä
tarkastajalla on oikeus päästä kirkolliseen rakennukseen sen
suojelua koskevan asian vireille panemisen tai suojelun
noudattamisen ja soveltamisen kannalta tarpeellisten tarkastusten
ja tutkimusten suorittamiseksi. Kirkkohallitus voi kieltää kirkollisessa
rakennuksessa tehtävän muutos- tai korjaustyön, jos: 1) siihen ei ole
saatu 21 §:n 3 momentissa tarkoitettua lupaa; 2) on tehty aloite
kyseisen rakennuksen suojelemiseksi. Päätös voidaan panna
täytäntöön valituksesta huolimatta.
26 § Kirkollisen rakennuksen suojelun kustannukset
Seurakuntaa, joka ei voi toiminnassaan käyttää omistamaansa
suojeltua kirkollista rakennusta tai saada siitä muuten kohtuullista
hyötyä, ei voida velvoittaa sellaisiin suojelutoimenpiteisiin, joista
aiheutuvat kustannukset ovat ilmeisessä epäsuhteessa siihen, mitä
seurakunta voi osoittaa kaikkien kirkollisten rakennustensa hoitoon
ja kunnostamiseen.
27 § Kiinteän omaisuuden luovuttaminen
Seurakunta voi myydä, vaihtaa tai muuten luovuttaa tai antaa
vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi kiinteää omaisuuttaan
tarjouskilpailulla. Tarjouskilpailun on oltava avoin ja siitä on
tiedotettava riittävästi. Jos seurakunta luovuttaa tai antaa vuokralle
vähintään kymmeneksi vuodeksi kiinteää omaisuuttaan ilman 1
momentin mukaista tarjouskilpailua, puolueettoman asiantuntijan
on arvioitava kiinteistön markkina-arvo tai markkinaperusteinen
vuokrataso.
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Uusi kirkkolaki vähentää alistusmenettelyä edellyttäviä pykäliä.
Kirkollisessa rakennussuojelussa käytetty kirkollisia rakennuksia
koskeva nykyinen alistusmenettely korvataan lupamenettelyllä.
Seurakunta tai seurakuntayhtymä tarvitsee kirkkohallituksen luvan
suojellun kirkollisen rakennuksen olennaiseen muuttamiseen tai
purkamiseen taikka sen käyttötarkoituksen muuttamiseen sekä
kirkon käytöstä luopumiseen. Lupamenettelyyn 2 siirryttäessä
turvattaisiin niin lupaa hakeneen viranomaisen kuin seurakunnan
jäsenen
mahdollisuus
hakea
muutosta
kirkkohallituksen
päätökseen.
Imatrankosken kirkon esineistö
Jääski-seura on pyytänyt Etelä-Karjalan museolta lausunnon (liite)
josta käy mm. ilmi:
-

-

luovutetun Karjalan seurakuntien esineet eivät kuulu
sijoitusseurakunnan omaisuuteen, vaan niiden hallinta kuuluu
Kirkkohallitukselle.
seurakunnan on tehtävä mahdolliset esineistön kokonaisuutta ja
sijoitusta muuttavat toimenpiteet yhteistyössä Kirkkohallituksen
kanssa.
Kirkkoherra
Arto
Marttinen
on
aloittanut
valmistelut
Imatrankosken kirkon esineistön sijoituspaikan muuttamisen
mahdollistamiseksi
olemalla
yhteydessä
Kirkkohallituksen
asiantuntija
Saana
Tammistoon
(liite).
Kirkkohallituksen
asiantuntija on lähettänyt seurakuntaan luettelon niistä Jääsken
seurakunnan jumalanpalvelusesineistä, jotka Kirkkohallituksen
hallussa olevien tietojen perusteella on luovutettu Imatran
seurakunnan haltuun. Se täydentää sitä luetteloa, joka Imatran
seurakunnalla on samasta esineistöstä. Kirkkohallituksella ei ole
erillisiä säilytystiloja, joihin se voisi ottaa seurakuntien hallussa
olevia siirtoseurakuntien jumalanpalvelusesineitä. Siksi esineistö
sijoitetaan jatkossakin Imatran seurakunnan tiloihin, ellei ilmene
ylivoimaista estettä.
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Imatrankosken kirkon kulttuurisesta arvosta
Etelä-Karjalan museon lausunnossa todetaan:
-

Imatrankosken kirkko on historiallisesti,
rakennushistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokasta
imatralaista rakennuskulttuuria.

Imatrankosken kirkon suojelutasosta
Etelä-Karjalan museon lausunnossa todetaan:
-

Imatrankosken kirkon kellotapuli on suojeltu asemakaavassa.
Imatrankosken kirkko kuuluu kirkkolain menettelyjen piiriin
siinä tapauksessa, että se on vuonna 1944 perustetun
Kirkkohallituksen päätöksellä vahvistettu kirkolliseksi
rakennukseksi. Asian selvittäminen kuuluu rakennuksen
omistavalle seurakunnalle, tarvittaessa yhdessä
Kirkkohallituksen kanssa. Mikäli vahvistuspäätöstä ei ole
aikanaan tehty, on muutostilanteissa kuultava ensisijaisesti
alueellista vastuumuseota eli Etelä-Karjalan museota.

Imatrankosken kirkon tulevaisuuden visioita






Kirkkorakennus peruskorjataan ja säilytetään seurakunnan
kolmantena kirkkona. Ongelmallista se, että kirkko ei tarvitse
omaan toimintaansa kolmea kirkkoa eikä seurakunnan
talous kestä kolmen kirkon ylläpitoa.
Kirkkorakennuksesta tulee uuden omistajan hallinnoima
Jääski-keskus, jossa on ehkä kerran, pari vuodessa
karjalaishenkinen jumalanpalvelus, ja pienimuotoista
kaupallista toimintaa. Olisi tarjolla pysähtymiskohteeksi
Karjalankannaksella käyville ryhmämatkaajille. Ongelmallista
on löytää taho, joka alkaisi hallinnoida Imatrankosken kirkkoa
ja kunnostaisi sen.
kirkkorakennuksesta tulee uuden omistajan hallinnoima
kaupallinen yritys. Ongelmana on, että kirkkorakennusta
saatetaan käyttää sellaisiin tarkoituksiin, jotka vuoden 1869
kirkkolain sanoin “sen pyhyydelle sopimattomia ovat”.
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Mahdollisuudet Imatrankosken kirkon yhteiskäyttöön




Luontevin yhteistyön muoto olisi se, että kirkko olisi kahden
tai useamman uskonnollisen yhteisön yhteiskäytössä.
Ongelmallista on löytää sopiva, riittävät taloudelliset resurssit
omaava taho, jotta kirkko saataisiin peruskorjattua ennen
yhteiskäyttöä.
Imatrankosken kirkkoa tarjotaan kaupungille tai muulle
toimijalle yhteiskäyttötilaksi. Ongelmallisinta on rahoituksen
järjestäminen, koska kirkko pitäisi ensin peruskorjata.

Imatrankosken
realiteetit


kirkon

peruskorjauksen

taloudelliset

Imatrankosken kirkon peruskorjaus maksaisi vähintään 1,5
Me euroa vuosien 2021 – 2027 välillä. Seurakunnan pitäisi
ottaa peruskorjausta varten lainaa noin puolet tästä määrästä
ilman että maksuvalmius romahtaa. Entistä pitkäaikaista
velkaa (TKK remontti 2019) on vuoden 2021 lopulla jäljellä 300
te. Tällöin lainakanta kolminkertaistuisi nykyisestään, velkojen
takaisinmaksuaika pidentyisi arviolta kymmeneen vuoteen.
Lainanotto ja korjausrahan suuntaaminen on punnittava
tarkkaan, sillä seurakunnalla on yhä myös muita
lähitulevaisuudessa korjauksia tarvitsevia kiinteistöjä
(Päiväranta, KRK, TKK, TKK pappila jne.). Velan
takaisinmaksukyky ei ainakaan tulevaisuudessa parane, koska
on ennustettu, että odotettavissa olevat verotulokertymät
tulisivat vuodesta 2023 alkaen pienenemään jyrkkenevään
tahtiin kautta Suomen maan.

Kirkon hoitamatta jättämisen seuraukset


Imatrankosken kirkko on olennainen osa alueensa
kaupunkikuvaa. Lisäksi sillä on symboliarvoa, jossa kirkon
kunto ja seurakunnan ”kunto” limittyvät. Hyväkuntoinen
kirkkorakennus viestii, että seurakunta hoitaa velvoitteensa
hyvin. Huonokuntoisen kirkkorakennuksen viesti on
päinvastainen.
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Kirkon myyminen


Kirkon tontti sijaitsee kävelymatkan päässä Imatrankosken
kaupallisista palveluista. Vuoksen läheisyys on sekä mahdollisuus
että myös rajoite. Kirkon myymisen kannalta ihanteellisin
ratkaisu olisi löytää ostaja, jonka toimintaideassa kirkkosali olisi
jatkossakin sen aiempaa käyttöhistoriaa kunnioittavassa
käytössä. Mikäli kirkolle ei löydetä ei-kaupallista ostajaa, jää
jäljelle kirkon myyminen kaupalliselle yrittäjälle. On vaikea
ennalta arvioida, millainen yrittäjä haluaisi ostaa kiinteistön,
johon kuuluu kirkkosali, ja millaisella hinnalla kiinteistökaupat
pystyttäisiin lopulta tekemään. Hinta tuskin nousisi kovin
korkeaksi.

Kirkon purkaminen


Imatrankosken kirkko mielletään kirkoksi, vaikka se ei juridisesti
ehkä sitä ole. Lähteen talon ja Koskiksen purkamisesta käyty
keskustelu antaa viitteitä siitä, miten imatralaiset reagoisivat
tietoon kirkon purkamisesta. Kirkon purkamiseen tulee turvautua
viimeisenä vaihtoehtona.



Kirkon purkamispäätöksessä tulee olla riittävät perustelut



Kirkon purkamispäätöksen perustelujen tulee nojautua
huolellisesti tehtyihin selvityksiin ja asiantuntijalausuntoihin.

Desakralisaatio:
Mikäli kirkkohallitus hyväksyy päätöksen Imatrankosken kirkon
käytöstä poistamisesta, silloin kirkko otetaan pois käytöstä erityisellä
toimituksella. Tästä toimituksesta käytetään nimeä desakralisaatio.
Kun vihitty kirkko otetaan pois käytöstä, alttari tyhjennetään.
Samassa yhteydessä kirkkotekstiilit ja esineistö viedään arvokkaassa
kulkueessa pois rakennuksesta.
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Desakralisaatiota on käytetty 2000-luvulla, kun Turun Kakolan ja
Joutsenon/Lappeenrannan Konnunsuon vankilakirkot otettiin pois
käytöstä. Seurakuntien omistamien kirkkojen osalta tilanne on uusi,
sillä
ennen
vuotta
2018
esimerkiksi
kirkkohallituksen
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta –yksikön johtajan Pekka Rehumäen
tiedossa ei ollut yhtään tapausta, että Suomen evankelisluterilaisen
kirkon seurakunnassa olisi purettu kirkko. Tilanne muuttui vuoden
2018 maaliskuussa, kun Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuusto
päätti Valkeakosken 1969 valmistuneen kirkon purkamisesta.
Desakralisaatiosta päättää seurakunta, mutta päätökselle on saatava
vahvistus tuomiokapitulista, joten desakralisaatiota koskeva
ohjeistus on pyydettävä tuomiokapitulista. Tällaista ohjeistusta
tarvitaan esimerkiksi siitä, miten kirkollisesta käytöstä poistettujen
tekstiilien ja esineiden kanssa on meneteltävä. Osa sakraalikäytössä
olleesta irtaimistosta on siirrettävissä toiseen saman seurakunnan
kirkkoon, mutta saattaa olla myös irtaimistoa, jolle ei löydy käyttöä
omassa seurakunnassa.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. perehtyy seuraavassa kokouksessaan Imatrankosken kirkon
tilanteeseen,
2. päättää kiinteistöstrategian mukaisesti, että seurakunta luopuu
Imatrankosken kirkosta,
3. valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan suorittamaan kirkosta
luopumiseen vaadittavat toimenpiteet ja
4. edellyttää, että kirkkoherra ja/tai talousjohtaja tiedottaa aina,
kun kirkosta luopumiseen tähtäävissä toimenpiteissä on päästy
eteenpäin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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Kirkkovaltuusto 13.10.2021 § 54
Esitys:

1. Kirkkovaltuusto toteaa, että se on perehtynyt Imatrankosken
kirkon tilanteeseen valtuustoseminaarissa 4.9.2021
2. Kirkkovaltuusto päättää kiinteistöstrategian mukaisesti, että
seurakunta luopuu Imatrankosken kirkosta,
3. valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan suorittamaan kirkosta
luopumiseen vaadittavat toimenpiteet ja
4. edellyttää, että kirkkoherra ja/tai talousjohtaja tiedottaa aina,
kun kirkosta luopumiseen tähtäävissä toimenpiteissä on päästy
eteenpäin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

55
Erityiskatteisen rahaston perustaminen Kolmen Ristin kirkon korjaukseen saatavia
lahjoitusvaroja varten
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7640

Julkisoikeudellisena veronkantoyksikkönä seurakuntien on
noudatettava ohjeita ja säännöksiä lahjoitusten
vastaanottamisessa. Mikäli seurakunta on vastaanottanut
testamentin tai lahjoituksen määriteltyä käyttötarkoitusta varten,
sen velvollisuutena on toteuttaa lahjoittajan antama toimeksianto.
Tiettyä tarkoitusta varten varattujen varojen tai lahjoitusten erillään
pitämiseksi ja rahastoimiseksi on suositeltavaa perustaa
kirjanpitoon nk. erityiskatteisen rahasto. Rahaston
erityiskatteellisuudella tarkoitetaan sitä, että rahaston pääomien
varoilla on sääntöjen mukainen käyttötarkoitus. Rahaston säännöt
vahvistaa kirkkovaltuusto.
Imatran seurakunnassa on olemassa hautainhoitorahasto eikä sillä
toistaiseksi ole muita erityiskatteisia rahastoja ollut. Nyt sellaisen
perustaminen saattaa kuitenkin Kolmen Ristin kirkon mahdollisten
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lahjoitusvarojen kohdalla tulla kysymykseen ja asian suhteen on
syytä olla liikkeellä ennakoivasti.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Kolmen
Ristin kirkon mahdollisia lahjoitusvaroja varten perustetaan
erityiskatteinen rahasto.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

------Kirkkovaltuusto 13.10.2021 § 55
Esitys:

Kirkkovaltuusto päättää perustaa erityiskatteisen rahaston Kolmen
Ristin kirkon mahdollisia lahjoitusvaroja varten.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

56
Perustettavan erityiskatteisen rahaston sääntöjen hyväksyminen
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460

Rahaston säännöt vahvistaa kirkkovaltuusto.
Liitteenä Kolmen Ristin kirkon korjaukseen lahjoittavia varoja varten
perustettavan erityiskatteisen rahaston säännöt.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
Kolmen Ristin kirkon korjauslahjoitusvarojen varten perustettavan
erityiskatteisen rahaston säännöt.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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-----Kirkkovaltuusto 13.10.2021 § 56
Esitys:

Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä Kolmen Ristin kirkon
korjauslahjoitusvarjoja varten perustettavan erityiskatteisen rahaston
säännöt.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

57
Muut esille tulevat asiat
Kirkkoherra ja talousjohtaja kertoivat Kolmen Ristin kirkolta 8.10.2021
Japaniin toteutetusta Live-striimauksesta. Juhani Lahtinen tiedusteli
Miesten piirin mahdollisuutta järjestää ”Kauneimmat joululaulut” tilaisuus Imatrankosken kirkossa.
58
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja ilmoitti, että pöytäkirjaan liitetään KL 24 luvun
mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 19.50

Esa Hirvonen
puheenjohtaja

Pasi Tiimo
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 14.10.2021

Arno Pihkala

Ritva Pohjola

Tämän pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on kuulutettu seurakunnan toimiston, Tietotalon
ilmoitustaululla 7. – 13.10.2021. Pöytäkirja pidetään nähtävänä samalla ilmoitustaululla
sekä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina 14.10. – 13.11.2021, todistaa
Sari Aaltonen
toimistosihteeri

