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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

keskiviikkona 17.2.2021 klo 17.00 – 17.55

Paikka

Olavinkulma, Olavinkatu 13

Läsnä

Marttinen Arto
Koistinen Sirpa
Pihkala Arno
Pohjola Ritva
Pöntinen Raisa
Rahkonen Tuula
Raikaslehto Henna
Räty Pekka
Tikka Arto
Vepsä Kari
Vitikainen Eero

kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, varapj., puheenjohtajana § 25, § 26
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut osallistujat

Strömberg Mika
Tiimo Pasi

kirkkovaltuuston varapj.
talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Poissa:

Hirvonen Esa

kirkkovaltuuston puheenjohtaja

20
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen ja luki
alkuhartaudeksi otteita Psalmista 147.
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21
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on lähetetty sähköpostilla 10.2.2021.
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.

22
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 Arno Pihkala ja Ritva Pohjola.
Pöytäkirja tarkastetaan 18.2.2021 klo 13.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arno Pihkala ja Henna Raikaslehto.
Pöytäkirja tarkastetaan 18.2.2021.

23
Ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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24
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin pykälän 31 lisäyksellä: Erillisen pankkitilin sekä
Yrityksen OP-Verkkopalvelusopimuksen avaaminen.

25
Esitys kirkkoherran viran vaalitavaksi
Valmistelija: valmistelutyöryhmä
Esittelijä:
talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Tuomiokapituli on 15.1.2021 päätöksellään vahvistanut kirkkoherra
Arto Marttisen irtisanoutumisen Imatran seurakunnan kirkkoherran
virasta 1.7.2021 lukien.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt Imatran
seurakunnan kirkkoneuvostolta KJ 6 luvun § 16 tarkoittamaa
kannanottoa vaalitapaan. Kirkkoneuvosto asetti 27.1.2021
kokouksessaan työryhmän valmistelemaan kannanottoa
kirkkoherran vaalin vaalitavaksi.
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).
Kirkkoneuvoston valitsema työryhmä kokoontui 2.2.2021ja kävi
keskustelua välittömän ja välillisen vaalitavan hyödyistä sekä
haitoista. Työryhmä päätyi ehdottamaan kirkkoneuvostolle
vaalitavaksi välillistä (kirkkovaltuuston toimittamaa) vaalitapaa.
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Perusteluna välillisen (kirkkovaltuuston toimittaman) vaalitavan
käytölle on mm. että:
- se on nopeampi ja hallinnollisesti kevyempi
- kaikkien hakijoiden mukanaolo on taattu
valintaprosessin eri vaiheissa alusta loppuun saakka
sekä
- välittömän vaalin järjestäminen tulisi olemaan
erittäin monimutkaista ja haasteellista
tämänhetkisen epidemiatilanteen aiheuttamien
rajoitusten vallitessa.
Työryhmän kokouksen muistio on esityksen liitteenä.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se esittää
tuomiokapitulille kannanottonaan kirkkoherran vaalitavaksi
välillistä vaalitapaa.

Päätös:

Kirkkoherra Arto Marttinen jääväsi itsensä Hallintolain 28 § ja 29 §
nojalla ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pykälän 25
aikana puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Tuula Rahkonen.
Esitys hyväksyttiin.
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Lausunto kirkkoherran viran erityisistä tarpeista
Valmistelija: valmistelutyöryhmä
Esittelijä:
talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Tuomiokapituli on 15.1.2021 päätöksellään vahvistanut kirkkoherra
Arto Marttisen irtisanoutumisen Imatran seurakunnan kirkkoherran
virasta 1.7.2021 lukien.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt Imatran
seurakunnan kirkkoneuvostolta KJ 6 luvun § 16 tarkoittamaa
lausuntoa kirkkoherran viran erityisistä tarpeista. Kirkkoneuvosto
asetti 27.1.2021 kokouksessaan työryhmän valmistelemaan
lausuntoa kirkkoherran viran erityisistä tarpeista.
Valmistelutyöryhmä kokoontui 2.2.2021 ja sen muisto esityslistan
on liitteenä.
Työryhmän esitys lausunnoksi kirkkoherran viran erityisistä
tarpeista:
Kirkkoherra:
-

-

-

omaa halua sekä valmiuksia toimia seurakuntaa uudistavana
ja avarakatseisena hengellisenä johtajana sitoutuen kirkon
uskoon ja oppiin
omaa hyvät vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidot niin
työntekijöiden, luottamushenkilöiden kuin eri
sidosryhmienkin kanssa toimiessaan
osaa ennakoida talouden ja toimintaympäristön muutoksia
edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kirkossa osana
yhteiskuntaa
on osaava hallinto- ja henkilöstöasioissa
omaa kykyä johtaa seurakunnan strategiatyöskentelyä
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Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se esittää
tuomiokapitulille lausunnoksi kirkkoherran viran erityisistä tarpeista
kuten yllä on kirjattu.

Päätös:

Kirkkoherra Arto Marttinen jääväsi itsensä Hallintolain 28 § ja 29 §
nojalla ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pykälän 26
aikana puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Tuula Rahkonen.
Esitys hyväksyttiin.

27
Pääluokkakohtaisten määrärahojen ylittymiset vuonna 2020
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt, että talousarviossa sitovuustaso on
pääluokka ja että pääluokissa 1, 4 ja 5 määrärahan ylityksistä
päättää kirkkovaltuusto. Vuonna 2020 ylityksiä tuli pääluokassa 4
(Hautaustoimi) määrältään 23.969,72 euroa ja pääluokassa 5
(Kiinteistötoimi) lisätalousarvion päälle määrältään 172.233,61
euroa.
Tainionkosken pappilan, Tainionkosken kirkon kellarin ja pihan sekä
Päivärannan auditorion korjaustöiden vuoksi kiinteistötoimen
pääluokka 5:n arvioitiin kirkkoneuvoston 23.9.2020 ja
kirkkovaltuuston 14.10.2020 kokouksissa ylittyvän noin 550.000
eurolla (lisätalousarviomääräraha), mutta tilivuoden päätökseen
tultaessa havaittiin, että tuo summa ei riittänyt vaan ylitystä tuli
vielä sen päälle 172.233,61 euroa.
Ylityksiin johtaneet tekijät esitellään kirkkoneuvostolle
kokouksessaan.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle pääluokkatasojen ylitykset
hyväksyttäväksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Verotulokertymä 1/2021
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Seurakunnalle tilitettiin verotuloja vuonna 2021 seuraavasti:
Kirkollisvero
TA 2021

4.850.000 €

keskim. kert 1 kk

404.167 €

Kert. 1/2021

540.229 €

tot-%. / keskim. -%

518.000 €

11,1% / 8,3 %

Ylitys / - Alitus (€)

136.062 €

Kert. 1/2020

519.642 €

Muutos ed. vuod.
vast. ajank. €/%

Valtionosuus

20.587 € / 3,9 %

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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Kirkkoherran päätösluettelo
Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741
Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset
päätökset 29.1.-5.2.2021 nrot 7-9.
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 25.1.-26.1.2021 nro 2-3.
Esitys:

Tehty päätös merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

31
Erillisen pankkitilin sekä Yrityksen OP-Verkkopalvelusopimuksen avaaminen
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Avataan OP Etelä-Karjalaan erillinen oma pankkitilinsä Kolmen
Ristin kirkon korjaukseen mahdollisesti tulevien lahjoitusvarojen
vastaanottamista ja käsittelyä varten. Erillinen tili selkiyttää varojen
hallinnointia niin kirjanpidollisesti kuin jatkossakin siinä vaiheessa,
kun niillä aletaan maksaa mahdollisia korjauksia.
Avataan myös Yrityksen OP-Verkkopalvelusopimus.
Verkkopalvelusopimus helpottaa ja monipuolistaa pääkirjanpitäjän
pankkiasiointia verkossa. Nykyiset Nomentia Banking -tunnukset
käyttöoikeuksineen säilytetään entisellään ja voimassa, sillä niitä
tarvitaan edelleen mm. Kirkon Palvelukeskuksen kanssa asioitaessa.
Avattavan tilin sekä Yrityksen OP-Verkkopalvelusopimuksen
käyttöoikeudet annetaan samoille henkilöille eli Arto Marttiselle,
Sari Villanen (pääkäyttäjä) ja Pasi Tiimolle kuin mitä seurakunnan
rahatileillä tähänkin saakka on ollut.
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Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää:
a) avata erillisen tilin OP Etelä-Karjalaan sekä
b) avata Yrityksen OP-Verkkopalvelusopimuksen
a) valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

32
Saapuneet kirjeet ja asiakirjat
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
(https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksenyleiskirjeet)
Yleiskirje 1/2021
Asiakirjojen pysyväissäilytys yksinomaan sähköisessä muodossa
Yleiskirje 2/2021
Piispainkokous on päättänyt useista pappisvirkaan liittyvistä
tutkinnoista
Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet:
(https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet)
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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33
Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei ollut.
34
Seuraava kokous

Kirkkoneuvosto seuraava kokous on 17.3.2021.

35
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun
mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 17.55.

Arto Marttinen
puheenjohtaja

Tuula Rahkonen
puheenjohtaja § 25,
ja § 26

Pasi Tiimo
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään 18.2.2021

Arno Pihkala

Henna Raikaslehto
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Pöytäkirja on asetettu nähtäville 18.2.2021 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti
nähtävänä 19.2. –5.3.2021 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.

Sirpa Kauppinen
hallintosihteeri

