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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika  keskiviikkona 30.6.2021 klo 17.00 – 18.29 

Paikka  Olavinkulma, Olavinkatu 13  

Läsnä  Marttinen Arto kirkkoherra, puheenjohtaja,  

poistui § 100 ja § 101 käsittelyn ajaksi 

  Koistinen Sirpa  jäsen 

  Laukkanen Jari jäsen 

  Paldanius Kari jäsen 

Pihkala Arno jäsen 

Pohjola Ritva jäsen 

Rahkonen Tuula jäsen, puheenjohtaja § 100 ja § 101 ajan 

Raikaslehto Henna jäsen 

Roiha Helena Raisa Pöntisen varajäsen  

Tikka Arto  jäsen 

Vitikainen Eero jäsen 

 

 

Muut osallistujat Hirvonen Esa kirkkovaltuuston puheenjohtaja 

Tiimo Pasi  talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, 

 

Poissa:  Pöntinen Raisa 

  Strömberg Mika 

 

 

94 

Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen käyden 

alkuhartaudessaan läpi kuluneita kirkkoherravuosiaan ja pitäen 

rukouksen. 
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esityslista on lähetetty sähköpostilla 23.6.2021. 

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. 

 

96 

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 Raisa Pöntinen ja Tuula Rahkonen.  

Pöytäkirja tarkastetaan Tietotalolla torstaina 1.7.2021 klo 12.00. 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Tikka ja Eero Vitikainen. 

 

97 

Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

99 

Raha- ja arvopapereiden tarkastajat toimikaudeksi 2021 - 2022 

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

Kirkkoneuvosto 6.2.2019 § 9: Taloussäännön 26 § mukaisesti 

seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että 

ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä 

muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäisen valvonnan 

avulla tulee saada kohtuullinen varmuus siitä, että tehtävät 

hoidetaan seurakunnassa asianmukaisesti ja riskit pysyvät 

hyväksyttävällä tasolla. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan 

järjestämisestä ja sen toimivuudesta. 

Osana sisäistä valvontaa kirkkoneuvosto on tarkistanut 

seurakunnan raha- ja arvopaperit talousjohtajan heille tekemän 

Tarkastuskertomuksen pohjalta. 

Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 6.2.2019 tehtävään koko 

nelivuotiskaudelle 2019 – 2022 Kari Vepsän ja Arno Pihkalan. Heistä 

ensin mainittu luopui kaikista luottamustehtävistään kesällä 2021, 

joten vähintäänkin hänen tilalleen on valittava uusi tarkastaja 

toimikaudeksi 2021 – 2022. 

Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan raha- ja arvopapereiden 

tarkastajat toimikaudeksi 2021 – 2022. 

Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi raha- ja arvopapereiden tarkastajiksi 

toimikaudeksi 2021 – 2022 Arno Pihkalan ja Arto Tikan. 
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100 

Palkka-asia:  

Ei julkinen. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 §  

Valmistelija ja esittelijä: palkka-asiamies Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

 

101 

Palkka-asia 

 Ei julkinen. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § 

 Valmistelija ja esittelijä: palkka-asiamies Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

 

102 

Palkka-asia:  

 Ei julkinen. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § 

 Valmistelija ja esittelijä: palkka-asiamies Pasi Tiimo p. 040 505 7460 
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Talousarvioraamit 2022 

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

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 §:n mukaisesti seurakunnan 

toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja 

hyvän talouden hoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava 

tuottavasti ja riskit halliten. 

Talousarvioraamitukseen pyritään ennakoimaan tulevan vuoden 

tulot ja sopeuttamaan niihin menot. Virallisia ennusteita esimerkiksi 

Keskusrahastomaksuista ei ole saatu, vaan raamittelu perustuu sen 

kuten muidenkin veroluonteisten erien osalta arviointiin. 

Talousarvioraameissa asiaa on pyritty ottamaan huomioon ainakin 

verotulokertymiä arvioitaessa. Toimintatuotot on tehty sillä 

oletuksella, että vielä uusi korona-aalto ei sulje paikkoja ja pysäytä 

tuottoja vaan toiminta pyörii normaalisti. Menoihin on sisällytetty 

ne erät, jotka on hoidettava - oli koronaa tai ei.  

Peruslinjaukset suurimmille meno- ja tuloerille vuoden 2022 

talousarvioon näyttävät seuraavilta:   

Henkilöstömenot 

Henkilöstömenot ovat viidessä vuodessa laskeneet 3,8 Me:n tasolta 

3,2 Me:n tasolle. Laskeva trendi on säilynyt, mutta paineet suunnan 

kääntymiselle kasvavat, koska työvoiman määrä on vuosi vuodelta 

vähentynyt mutta tehtävän työn määrä ei. Vuodelle 2022 tullaankin 

budjetoimaan noin 3,3 Me. Eläköitymisiä ei ole ensi vuodelle 

tiedossa. 

Kiinteistöt 

Korjausmäärärahoja ei ole budjetoitu kahteen viime vuoteen, mutta 

korjauksia on kuitenkin jouduttu tekemään joka vuosi. Vuodelle 

2022 onkin saatava käyntiin korjausinvestointien suunnitteluja ja 

mahdollisesti toteutustakin. Kohteet ja määrät tarkentuvat kuluvan 

syksyn aikana ja ne koskemaan Kiinteistöstrategian mukaisia 

kohteita. Toiveissa on, että Seurakuntakeskus -kiinteistö saadaan 

purettua vuoden 2021 loppuun mennessä ja että siitä ei enää 

koituisi kiinteitä kuluja tulevan vuoden puolella. 



IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA  6/2021 7 (13) 

Kirkkoneuvosto 

   30.6.2021 

 

 

Toiminnan tuotot 

Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän ensi vuonnakin yli 900.000 

euroa, joka on hieman enemmän kuin kuluvana vuonna. Ensi 

vuonna on myös tarkoitus toteuttaa Metsäsuunnitelman mukaista 

puunmyyntiä, mutta määrät ovat suuruusluokaltaan pienehköjä. 

Myös palvelujen hintatarkistuksia saatetaan joutua tekemään jo 

toimintatuottojen positiivisen kehityksen aikaansaamiseksi. Mitään 

merkittäviä kertaluontoisia myyntituloja esim. kiinteistöjen 

myynneistä tai vastaavista ei ole näköpiirissä.  

Toiminnan kulut 

Työalakohtaiset määrärahat säilytetään edellisvuosien 

budjetoiduilla tasoilla eli niitä ei leikata mutta ei myöskään 

kasvateta. Mikäli pakollisia kustannuksia nostattaviin kuluihin on 

jollain työalalla tarvetta, pohditaan niiden 

mahdollistamista tapauskohtaisesti yhdessä työalajohtajan 

kanssa. Poistojen määrän hienoinen nousu huomioidaan.  

Kirkollisvero ja valtionosuus 

Kirkollisverokertymäksi tullaan vuodeksi 2022:kin budjetoimaan 

4.800.000 euroa eli sama kuin kuluvana vuonnakin. Myös 

valtionosuus budjetoidaan pysymään samassa 518.000 euron 

tasossa. Ansiotulojen ja sitä kautta verotulojen kehitys on ollut 

yllättävän suotuisaa vuosina 2020 sekä 2021. 

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy seuraavat talousarviovuotta 

2022 koskevat periaatteet:  

* henkilöstömenojen kokonaiskustannukset palkankorotukset 

huomioiden enintään 3,3 miljoonaa euroa  

* toimintatuottoja (ulkoisia) arvioidaan kertyvän ainakin 0,9 Me  

* korjausinvestointien suunnitteluihin varataan 70 te 

* varaudutaan myös toteuttamaan korjausinvestointeja 

(ensisijaisesti kassavaroin). Kohteet ja määrät tarkentuvat 

myöhemmin syksyn budjettisuunnittelun aikana. 

* työalakohtaiset määrärahat samat kuin vuoden 2020 budjetissa  

* vuoden 2022 talousarvio on tasapainossa eli tulos nollan 

tuntumassa 

 Päätös: Esitys hyväksyttiin.  
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Lappeenrannan sairaalasielunhoidon johtokunnan johtosäännön 

uudistaminen/päivittäminen 

 

Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

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. 

Imatran seurakunnan kirkkoneuvostossa on 26.5.2021 käsitelty 

kirkkoneuvoston ohjesäännön ja valtuuston työjärjestyksen 

päivittämistä siten, että ne mahdollistavat sähköisten kokousten 

järjestäminen. Nyt vastaavaa muutosta ja päivittämistä esitetään 

Lappeenrannan sairaalasielunhoidon johtokunnan johtosääntöön. 

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä (Liite 1) olevaan Lappeenrannan 

sairaalasielunhoidon johtokunnan johtosääntöön tehdyt 

muutokset, jotka mahdollistavat sähköisten kokousten 

järjestämisen. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

105 

Aluekeskusrekisteriin liittyminen 

Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on 2.6.2021 

pitämässään kokouksessa päättänyt (Liite 2). 

- että merkitään tiedoksi kaikkien uusien ja nykyisten 

sopijaseurakuntien kirkkovaltuustojen päätökset sekä Lahden 

seurakuntien seurakuntaneuvostojen päätökset Lahden 

aluekeskusrekisteristä 1.9.2021 alkaen,  
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- että hyväksytään Haminan, Hirvensalmen, Hyvinkään, Imatran, 

Järvenpään, Mäntyharjun, Mäntsälän, Myrskylän, Pornaisten ja 

Savonlinnan seurakuntien liittyminen Lahden 

aluekeskusrekisteriin 1.9.2021 alkaen,  

- että muutetaan aluekeskusrekisterin nimeksi Lahden 

aluekeskusrekisteri 1.9.2021 lukien,  

- että hyväksytään esityslistan liitteen 8 mukainen kahdenvälinen 

yhteistyösopimus Lahden aluekeskusrekisteristä 1.9.2021 alkaen 

ja valtuutetaan hallintojohtaja Pasi Mäkelä allekirjoittamaan 

sopimus Lahden seurakuntayhtymän puolesta,  

- että lähetetään esityslistan liitteen 8 mukainen päivitetty 

kahdenvälinen yhteistyösopimus hyväksyttäväksi Lahden 

aluekeskusrekisterin yhteistyöseurakunnille 

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,  

- että se merkitsee tiedoksi aluekeskusrekisterin nimimuutoksen 

1.9.2021 alkaen Lahden aluekeskusrekisteriksi,  

- että kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan Liitteen 2 mukaisen 

kahdenvälisen yhteistyösopimuksen Lahden 

aluekeskusrekisteristä 1.9.2021 ja valtuuttaa kirkkoherra Mari 

Parkkisen allekirjoittamaan sopimuksen Imatran seurakunnan 

puolesta. 

- että kirkkovaltuusto valtuuttaa kirkkoherra Mari Parkkisen 

sopimaan Imatran seurakunnan ja Lahden seurakuntayhtymän 

vuosittain sovittavasta työnjaosta vuonna 2021. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

106 

Anomus haudanhaltijan muuttamiseksi 

Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 
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Lausunto Ville Kajanin sivutoimilupa-anomuksesta 

 

Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Pastori Ville Kajan anoo esityslistan liitteenä (Liite 4) olevalla 

anomuksella Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta 

sivutoimilupaa voidakseen toimia palkkiotoimisena sotilaspappina 

Raja- ja merivartiokoululla. 

Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Papin viran ja lehtorin viran 

 haltijoille sivutoimiluvan myöntää tuomiokapituli. Koska kyseisissä 

 viroissa ei noudateta työaikaa, sivutoimen hoitaminen edellyttää 

 aina sivutoimiluvan saamista. 

 

Pappien ja lehtoreiden sivutoimilupakäytäntö Mikkelin 

hiippakunnassa: Hakemus osoitetaan tuomiokapitulille ja siitä tulee 

ilmetä tehtävän sisältö sekä arvio siihen käytettävästä ajasta. 

Hakemukseen tulee liittää kirkkoneuvoston lausunto. 

Lähtökohtaisesti sivutoimiluvat myönnetään määräaikaisina. 

 

KL 6: 30 

Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja 

pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus 

kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. 

Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka 

edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien 

hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. 

Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei 

ole kiinteää työaikaa. 
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Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Tuomiokapituli päättää 

 sivutoimiluvan myöntämisestä seurakunnan papin viran ja lehtorin 

 viran haltijalle. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai 

 muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on 

 otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla 

 esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa 

 luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan 

 haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa 

 harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti 

 vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä 

 ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin 

 toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä. 

Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan 

 on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan 

 viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen 

 vastaanottamisen ja pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla 

 perusteilla. 

Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitetulla 

 perusteella. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi 

 ennen sivutoimiluvan peruuttamista. 

Raja- ja merivartiokoulu sijaitsee Imatran seurakunnan alueella, 

joten on luontevaa, että sen palkkiotoimisena sotilaspappina toimii 

Imatran seurakunnan pappi. Koska kyseessä on sivutoimi, Ville 

Kajanin päätoimena säilyvät papin työt Imatran seurakunnassa.  

Esitys: Kirkkoneuvosto puoltaa sivutoimiluvan myöntämistä pastori Ville 

 Kajanille palkkiotoimisena sotilaspappina Raja- ja  

 merivartiokoululla toimimista varten. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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Verotulokertymä 1-6/2021 

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 6 kk 2.425.000 € 259.000 € 

Kert. 1-6/2021  2.824.786 € 259.032 €  

tot-%. / keskim. -% 58,2 % / 50 %   

Ylitys / - Alitus (€) 399.786 € 32 € 

Kert. 1-5/2020 2.751.234 €  

 Muutos ed. vuod. 

vast. ajank. €/% 

73.552 € / 2,6 %  

 

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

109 

Muut esille tulevat asiat 

- Kari Paldanius pyysi tarkistamaan, että Kolmen Ristin kirkolla on 

siellä kesäaikaan vieraileville turisteille kyltein tiedotettu kirkon 

sisäilman epäpuhtauksista. 

- Eero Vitikainen toivoi defibrillaattorin hankkimista myös 

Päivärantaan. 

- Jari Laukkanen toivoi hautausmaalle käytäntöä, että jätteeksi 

menevistä seppeleistä poistettaisiin tekstiä sisältävät 

seppelenauhat ennen niiden roskalavalle laittoa. 
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Seuraava kokous  

Kirkkoneuvosto seuraava kokous on 11.8.2021. 

 

93 

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun 

mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 18.29. 

 

 

 

Arto Marttinen Tuula Rahkonen Pasi Tiimo 

puheenjohtaja pj. § 100, § 101  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään 1.7.2021 

Arto Tikka   Eero Vitikainen 

 

 

 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 1.7.2021 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti 

nähtävänä 2.7. – 16.7.2021 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. 

 

Pasi Tiimo 

talousjohtaja 


