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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika  keskiviikkona 17.3.2021 klo 17.00 – 18.29 

Paikka  Olavinkulma, Olavinkatu 13   

Läsnä  Marttinen Arto kirkkoherra, puheenjohtaja 

  Koistinen Sirpa  jäsen 

Pihkala Arno jäsen 

Pohjola Ritva jäsen 

Pöntinen Raisa jäsen 

Rahkonen Tuula jäsen, varapuheenjohtaja 

Raikaslehto Henna jäsen 

Räty Pekka  jäsen 

Tikka Arto  jäsen 

Vitikainen Eero jäsen 

 

 

Muut osallistujat Hirvonen Esa kirkkovaltuuston puheenjohtaja 

Tiimo Pasi  talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

 

Poissa:  Mika Strömberg kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 

Kari Vepsä  jäsen 

 

 

36 

Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen ja piti 

alkuhartauden. 
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esityslista on lähetetty sähköpostilla 10.3.2021. 

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. 

 

38 

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 Pekka Räty ja Arto Tikka.  

Pöytäkirja tarkastetaan 18.3.2021 klo 12.00. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

39 

Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

40 

Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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Lahden evakkopatsas-hanke 

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

Lahteen on nousemassa Evakkopatsas, joka kuvaa Karjalan, 

Petsamon, Sallan, Kuusamon, Porkkalan ja Hangon evakkoja. 

Evakkoperhettä esittävä patsas pystytetään Lahden Upseerikerhon 

piha-alueelle, Hennalan Komentajanpuistoon. Patsaan ovat 

suunnitelleet Pekka Asikainen ja Reijo Huttu. 

Pekka Asikainen on Lahdessa vuodesta 1936 asunut kuvataiteilija 

(kuvanveisto, muovaus ja puuveisto). Hänen opettajanaan on 

toiminut Toivo Pelkonen. Hän itse on opettanut kuvanveistoa 

Nastolan, Hollolan ja Asikkalan kansalaisopistoissa. Hänen 

taiteellinen tuotantonsa koostuu lukuisista pienimuotoisista puu-, 

metalli- ja lasikuituveistoksista sekä muotokuvamitaleista. 

Reijo Huttu on Lahdessa vuodesta 1967 asunut kuvataiteilija 

(veistokset, piirustukset, öljyvärimaalaukset), joka on ollut Unto 

Pusan ja Toivo Pelkosen oppilaana. Hän on toiminut piirustuksen ja 

kuvanveiston opettajana Harjulan kansalaisopistossa. Hänen 

tunnetuin teoksensa on Lahden Kisapuistoon sijoitettu 

jalkapalloilija Jari Litmasen näköispatsas Litti. 

Lahden Karjalaseura ry ja evakkopatsastoimikunta kutsuvat 

15.2.2021 lähettämällään sähköpostilla Imatran seurakuntaa 

osallistumaan hankkeeseen parhaaksi katsomallaan summalla.  

Patsas nousee Lahteen, mutta kaupunki ei osallistu patsaan 

kustannuksiin, koska kaupunki edellytti patsashankkeen 

kilpailuttamista. Lahden Karjalaseura ei tätä ehtoa hyväksynyt. 

Rahaa noin 160 000 euroa maksavan patsaan pystyttämiseen on 

saatu lähinnä säätiöiltä ja yrityksiltä. Patsas oli tarkoitus paljastaa 

vuoden 2020 marraskuussa samaan aikaan, kun Lahden 

Karjalaseura vietti 80-vuotispäiväänsä. Avustuksen pyytäminen 

Imatran seurakunnalta ei siten kuulunut Lahden Karjalaseuran 

alkuperäiseen suunnitelmaan. 
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Mikäli Imatran seurakunta osallistuu hankkeeseen, siihen kannattaa 

osallistua niin suurella summalla, että seurakunta saa muistolaatan 

patsaaseen. Pienin summa, jolla tällaisen näkyvyyden saa, on 3000 

euroa. Liitteinä on evakkopatsasmateriaalia sekä 

osallistumisvaihtoehdot. 

Esitys: Imatran seurakunta tukee Lahden Evakkopatsas-hanketta 3000 

eurolla, jolloin seurakunta saa osallistumisensa näkyvänä 

osoituksena muistolaatan patsaaseen. 

Päätös: Käydyn keskustelun aikana Tuula Rahkonen esitti, että Imatran 

seurakunta ei osallistu Lahden Evakkopatsas hankkeeseen. Esitystä 

kannatti Arno Pihkala.  

Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaesityksestä poikkeava 

kannatettu ehdotus. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä 

pohjaesitys oli JAA ja Tuula Rahkosen kannatettu ehdotus EI. 

Äänestyksessä JAA äänesti puheenjohtaja ja EI äänestivät Sirpa 

Koistinen, Arno Pihkala, Ritva Pohjola, Raisa Pöntinen, Tuula 

Rahkonen, Henna Raikaslehto, Pekka Räty, Arto Tikka, Eero 

Vitikainen. 

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä annettiin 1 JAA ääni ja 9 EI 

ääntä, joten kirkkoneuvoston päätökseksi tuli Tuula Rahkosen 

esitys, ettei Imatran seurakunta osallistu Lahden Evakkopatsas 

hankeen rahoitukseen. 
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Seurakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 

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. 

  



IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA  3/2021 8 (14) 

Kirkkoneuvosto 

   17.3.2021 

 

 

43 

Hautainhoitorahaston tilinpäätös 2020 

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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Valmisteluryhmän asettaminen ylimmän johdon 1.5.2021 palkantarkistusta varten 

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

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2020 – 2022 

allekirjoituspöytäkirjan mukaan palkkojen sopimustarkastus 

toteutettiin vuonna 2020 yleiskorotuksin siten, että yleisen 

palkkausjärjestelmän mukaan määriteltyjen viranhaltijoiden ja 

kuukausipalkkaisten työntekijöiden täyden työajan mukaisia 

peruspalkkoja tarkistettiin 1.8.2020 alkaen 1,5 %:n yleiskorotuksella 

ja ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvien 1,4 %:n 

yleiskorotuksella. Kaikkien palkat tarkistettiin siis samalla 

perusteella vaikkakin kahdella eri prosenttikannalla. 

1.5.2021 yleiskorotuksen tarkistusmäärä yleisen 

palkkausjärjestelmän viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten 

työntekijöiden osalta on 1,9 % ja ylimmän johdon 1,6 %.  Kuitenkin 

1.5.2021 alkaen ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan 

viranhaltijan peruspalkkaa voidaan vaihtoehtoisesti tarkistaa 

vastaavalla erällä johdolle aiemmin asetettujen tavoitteiden ja niistä 

suoriutumisen perusteella. Vastaava erä lasketaan ylimmän johdon 

palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden vuoden 2021 

tavanomaisen kuukauden peruspalkoista muodostetusta 

palkkasummasta. Yksittäisessä seurakunnassa palkkasumma 

muodostetaan kirkkoherran ja johtavan talous- ja 

henkilöstöhallinnon viranhaltijan peruspalkasta. Imatran 

tapauksessa tuo erä on 170 euroa.  

Mikäli tarkistus toteutetaan jakamalla vastaava erä suunnatusti 

viranhaltijoiden kesken, päätöksen erän suuntaamisesta tekee 

seurakunnan kirkkoneuvosto. Sille asian esittelee viranhaltija tai 

luottamushenkilötyöryhmä. Valmistelu suositellaan tehtäväksi 

erillisessä luottamushenkilöistä koostuvassa ryhmässä.  
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Esitys: Kirkkoneuvosto asettaa ylimmän johdon 1.5.2021 tehtävään 

palkantarkistukseen luottamushenkilöistä koostuvan 

valmisteluryhmän, joka: 

a) muodostaa kantansa palkantarkistuksen kahden vaihtoehtoisen 

toteuttamistavan väliltä  

b) tarvittaessa muodostaa kantansa vastaavan erän 

suuntaamisesta ylimmän johdon viranhaltijoiden kesken sekä 

c) esittelee kantansa kirkkoneuvoston päätettäväksi huhtikuun 

2021 kokouksessa. 

Päätös: Kirkkoneuvosto asetti ylimmän johdon 1.5.2021 tehtävään 

palkantarkistukseen valmisteluryhmän, johon kuuluvat Esa 

Hirvonen, Sirpa Koistinen, Tuula Rahkonen ja Henna Raikaslehto.  
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Verotulokertymä 1-2/2021 

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 2 kk 808.333 € 86.333 € 

Kert. 1-2/2021  1.009.414 € 86.712 €  

tot-%. / keskim. -% 20,8 % / 16,6 %   

Ylitys / - Alitus (€) 201.081 € 379 € 

Kert. 1-2/2020 1.003.020 €  

 Muutos ed. vuod. 

vast. ajank. €/% 

6.394 € / 0,6 %  

 

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

46 

Kirkkoherran päätösluettelo 

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

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset 

päätökset 15.2.-9.3.2021 nrot 10. - 15. 

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 8.3.- 9.3.2021 nro 4 – 5. 

Esitys: Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

48 

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 3/2021 

Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2020 

 

Yleiskirje 4/2021 

Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2021 

 

Yleiskirje 5/2021 

Hiilineutraalisuusavustus 2021-2023 

 

Yleiskirje 6/2021 

Ennakkotietoa sähköisiä kokouksia koskevasta kirkkolain 

muutoksesta 

 

Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet: 

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

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Muut esille tulevat asiat 

Kirkkoneuvosto keskusteli Imatrankosken kirkosta. 

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja kirkkoneuvoston jäsenet 

totesivat, että asiaa tulee käsitellä seuraavassa kirkkoneuvoston 

kokouksessa. Esittelijöiden on tuotava kirkkoneuvostoon kaikki 

siihen mennessä saadut tiedot.  Jääski-seuran edustajien kanssa 

tulee myös järjestää tapaaminen. 

50 

Seuraava kokous Kirkkoneuvosto seuraava kokous on 14.4.2021. 

 

51 

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun 

mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 18.29. 

 

 

 

Arto Marttinen  Pasi Tiimo 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä  

 

 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään 18.3.2021 

 

 

 

Pekka Räty    Arto Tikka 
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Pöytäkirja on asetettu nähtäville 18.3.2021 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti 

nähtävänä 19.3. –1.4.2021 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. 

 

 

Sirpa Kauppinen 

hallintosihteeri 

 

 


