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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika  keskiviikkona 11.8.2021 klo 17.00 – 18.40 

Paikka  Olavinkulma, Olavinkatu 13  

Läsnä  Parkkinen Mari  kirkkoherra, puheenjohtaja 

  Koistinen Sirpa  jäsen 

  Laukkanen Jari jäsen 

Paldanius Kari jäsen 

Pihkala Arno jäsen 

Pohjola Ritva jäsen 

Pöntinen Raisa jäsen 

Rahkonen Tuula jäsen, varapuheenjohtaja  

Raikaslehto Henna jäsen, poissa § 119 käsittelyn ajan  

Vitikainen Eero jäsen 

 

Muut osallistujat Mika Strömberg kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 

Tiimo Pasi  talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

 

Poissa:  Tikka Arto  jäsen 

  Hirvonen Esa kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
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Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja, kirkkoherra Mari Parkkinen avasi kokouksen ja piti 

alkuhartauden. 
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esityslista on lähetetty sähköpostilla 4.8.2021. 

Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

paikalla (KL 9: 2 §). 

Esitys:  Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten 

lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

114 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 § 2 momentin mukaan pöytäkirjan 

tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous 

niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. 

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Henna Raikaslehto ja Sirpa 

Koistinen. 

Pöytäkirja tarkastetaan Tietotalolla torstaina 12.8.2021 klo 12.00. 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Rahkonen ja Sirpa Koistinen. 

Pöytäkirja tarkastetaan Tietotalolla torstaina 12.8.2021 klo 12.00. 

 

115 

Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

  



IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA  7/2021 4 (14) 

Kirkkoneuvosto 

   11.8.2021 

 

 

116 

Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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Imatran seurakunnan lausunto Lahden aluekeskusrekisteriin liittyvistä uusista 

seurakunnista 1.1.2022 alkaen. 

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. 
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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.  

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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Suomen Lähetysseuran palvelusopimuksen tuen kohteen muuttaminen 

Valmistelija: lähetyssihteeri Ari Niemetmaa  

Esittelijä: kirkkoherra Mari Parkkinen p. 044 400 4209 

 

119 

Seurakuntakeskuksen ja sen viereisen pientalon purkaminen 

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

Kiinteistöstrategiassa linjattiin vuonna 2016, että huonossa 

kunnossa oleva seurakuntakeskus on sellaisenaan seurakunnalle 

tarpeeton ja tilatehottomasta sekä ylläpitokustannuksiltaan kalliista 

rakennuksesta tulee luopua. Vain vuotta myöhemmin 2017 

työtekijät jouduttiin siirtämään väistötiloihin sisäilmaongelmien 

takia. Samoihin aikoihin myös teetätettiin vaihtoehtokartoitus 

kiinteistöä koskevista jatkotoimenpiteistä ja päädyttiin 

vaihtoehtoon, jossa katsottiin järkevimmäksi hakea alueelle 

esimerkiksi asumisrakentamisen mahdollistava kaavamuutos.  

Seurakuntakeskuksen alueen kehittämisestä järjestettiin 2018 

tarjouskilpailu, jossa haettiin alueesta kiinnostuneita tahoja 

lähtemään mukaan yhdessä seurakunnan kanssa ideoimaan ja sen 

jälkeen kaavamuutoksen kautta toteuttamaan alueelle 

asumisrakentamista. Kiinnostuneita tahoja ei kuitenkaan tuolloin 

löytynyt ja seurakunta päättikin edetä asiassa jättäen korttelista 

kaupungille kaavoitusaloitteen itsenäisesti vuonna 2019.   
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Seurakuntakeskuksen alueen kaavamuutosprosessi tuli 

päätökseensä viime keväänä, kun Imatran kaupunginvaltuusto 

15.2.2021 kokouksessaan hyväksyi Ritikankosken kortteli 14:n 

(seurakuntakeskus) muutoksen. Samalla mahdollistui myös 

vanhojen rakennusten purkaminen. Purkua varten on kuluvan 

vuoden talousarvioon varattu määrärahaa. Purkuilmoitus on tehty 

ja se on viranomaisilla edelleen käsittelyssä. Eri tahoilta saadut 

lausunnot ovat toistaiseksi olleet puoltavia. 

Purku-urakka kilpailutettiin Hilmassa 7.7. – 6.8.2021 avoimella 

hankintamenettelyllä. Purkutyön määriteltiin olevan päättynyt 

31.3.2022 mennessä. Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä 6 

kappaletta. Ne avattiin 9.8.2021. Valintaperusteeksi ilmoitukseen oli 

määritelty hinta.  

Tarjousvertailu esitellään kokouksessa. 

Lapsiasian vaikutus: Ratkaisulla ei ole vaikutusta lapsiin ja nuoriin. 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää: 

a) purkaa seurakuntakeskuksen ja sen viereisen pientalon,  

b) valtuuttaa kiinteistöpäällikön käymään tarkentavat keskustelut 

kahden-kolmen halvimman tarjouksen antaneen kanssa ja 

keskustelujen perusteella valitsemaan purku-urakan toteuttajan, 

c) valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan tarvittavat 

sopimukset. 

 

Päätös: Henna Raikaslehto jääväsi itsensä (Hallintolaki 28 § 1 mom. 7 kohta) 

ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.  

Esitys hyväksyttiin. 
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Seurakunnan nimenkirjoitusoikeudet 

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

Kirkkolain 7 luvun 7 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää 

seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta.  

Nimenkirjoitusoikeus on tähän saakka ollut kirkkoherra Arto 

Marttisella ja talousjohtaja Pasi Tiimolla (KN 21.2.2018 § 23). 

Kirkkoherran vaihtumisen myötä 1.8.2021 myös 

nimenkirjoitusoikeudet on päivitettävä. 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunnan nimenkirjoitusoikeudet 

ovat kirkkoherra Mari Parkkisella ja talousjohtaja Pasi Tiimolla. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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Seurakunnan rahatilien käyttöoikeudet 

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

Seurakunnan rahatilien käyttöoikeudet ovat olleet kirkkoherra Arto 

Marttisella, talousjohtaja Pasi Tiimolla ja pääkirjanpitäjä Sari 

Villasella (§ 149 KN 18.9.2019). 

Kirkkoherra on vaihtunut 1.8.2021, joten käyttöoikeuden haltijuus 

on siltä osin muutettava. 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunnan tilien käyttöoikeudet 

poistetaan Arto Marttiselta ja myönnetään kirkkoherra Mari 

Parkkiselle. Lisäksi käyttöoikeudet säilyvät pääkirjanpitäjä Sari 

Villasella ja talousjohtaja Pasi Tiimolla. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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Katsaus seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen 1 - 6/2021   

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. 
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Tuloveroprosentti vuodelle 2022 

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.  
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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).  

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. 
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Verotulokertymä 1-7/2021 

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

Seurakunnalle tilitettiin verotuloja vuonna 2021 seuraavasti:  

 Kirkollisvero Valtionosuus 

TA 2021 4.850.000 € 518.000 € 

Keskim. kert 7 kk 2.829.166 € 302.166 € 

Kert. 1-7/2021 3.306.598  € 302.204 €  

tot-%. / keskim. -% 68,1 % / 58,3 %   

Ylitys / - Alitus (€) 477.432 € 38 € 

Kert. 1-7/2020 3.220.702 €  

 Muutos ed. vuod. 

vast. ajank. €/% 

 85.896 € / 2,6 %  

 

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

125 

Kirkkoherran päätösluettelo 

Valmistelija ja esittelijä:  kirkkoherra Mari Parkkinen p. 044 400 4209 

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset 

päätökset 21.5. – 2.8.2021 nrot 37 – 60. Mari Parkkinen tehnyt 

päätöksen 60. Edelliset päätökset on tehnyt Arto Marttinen. 

Esitys: Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Talousjohtajan päätösluettelo 

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

Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset 

päätökset 26.5. - 8.6.2021 nrot 15 – 19. 

Esitys: Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Saapuneet kirjeet ja asiakirjat 

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

Kirkkohallituksen yleiskirjeet: 

(https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-

yleiskirjeet) 

Yleiskirje 19/2021 

Muutos viralliseen kolehtiin 22.8.2021 

 

Yleiskirje 20/2021 

Seurakuntavaalit 2022 

 

Yleiskirje 21/2021 

Marja Wainion testamentti kirkon diakoniatyön suorittamaan 

vanhusten hoitotyöhön 

 

Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet: 

(https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet) 

Yleiskirje A6/2021 

Ohjeet yhteistyötoimikunnan asettamista ja  

työsuojeluvaltuutettujen valintaa varten 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet
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Muut esille tulevat asiat 

 

129 

Seuraava kokous  

Kirkkoneuvosto seuraava kokous on 22.9.2021 klo 18. 

 

130 

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun 

mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 18.40. 

 

 

 

 

Mari Parkkinen  Pasi Tiimo 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
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Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään 12.8.2021 

 

 

 

Sirpa Koistinen  Tuula Rahkonen 

 

 

 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 12.8.2021 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti 

nähtävänä 13.8. – 26.8.2021 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. 

 

Sirpa Kauppinen 

hallintosihteeri 

 


