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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika  keskiviikkona 15.12.2021 klo 18.00 – 20.02 

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, (poistui § 179:n ajaksi) 

Tikka Arto  jäsen 

Vitikainen Eero jäsen 

 

Muut osallistujat Hirvonen Esa kirkkovaltuuston puheenjohtaja 

Strömberg Mika kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 

Tiimo Pasi  talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

 

Poissa:   

 

173 

Kokouksen avaus 

Kirkkoherra piti kokouksen aloitukseksi hartauden. 

 

174 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esityslista on lähetetty sähköpostilla 8.12.2021. 

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. 
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175 

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 Kari Paldanius ja Arno Pihkala. 

Pöytäkirja tarkastetaan Tietotalolla torstaina 16.12.2021 

 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

176 

Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

177 

Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

178 

Kirkkovaltuuston 13.10.2021 ja 24.11.2021 pitämien kokousten päätösten 

lainmukaisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus 

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

Kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja 

täytäntöönpano kuuluvat kirkkoneuvoston tehtäviin (KL 10:1, 10:6 

§).  

Kirkkoneuvosto on vuonna 2002 päättänyt, että kirkkoneuvosto 

käsittelee valtuuston kokousta seuraavassa kokouksessa sopivaksi 

katsomallaan tavalla valtuuston pöytäkirjan sekä toteaa, ovatko 

valtuuston päätökset lainmukaisia ja täytäntöönpanokelpoisia. 
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Kirkkovaltuusto piti kokoukset 13.10 ja 24.11. Pöytäkirjat on 

nähtävänä kirkkoneuvoston kokouksessa. 

Esitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 13.10. ja 24.11 

tekemät päätökset ovat lainmukaisia ja täytäntöönpanokelpoisia. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

179 

Nuorisotyön avustajien ja kerhonohjaajien palkkiot 2022 

Valmistelija: nuorisotyön työalapappi Ville Kajan, nuorisotyön tiimi 

Esittelijä: kirkkoherra Mari Parkkinen p. 044 400 4029 

Imatran seurakunnan nuorisotiimi on päivittänyt nuorisotyön 

avustajien ja kerhonohjaajien palkkiot. Euromääriin ei esitetä 

nostoja, mutta palkkionimikkeisiin esitetään erikoisisosen (KEVA) 

palkkionimikettä, Stream-avustajaa sekä Nyyti isosta. Tämä 

selkeyttäisi isosten toimintaa lasten- ja rippikoululeireillä.  

 

Vakituisen henkilöstön vähentyessä vapaaehtoiset ovat yhä 

tärkeämpi osa kerhon/leirin/tapahtuman ennakkovalmistelua ja 

suunnittelua tarkistuksilla on myös lisätä sitoutumista 

pitkäjänteiseen työskentelyyn kerhoissa ja rippikouluissa. Isosilla ja 

kerhonohjaajilla on tärkeä vastuu ohjelman suunnittelusta ja 

toteutuksesta. 

 

Ehdotetut muutokset on huomioitu kyseisten työalojen vuoden 

2022 talousarviossa. Nuorisotyön työalajohtaja ja 

varhaiskasvatuksen työalajohtaja puoltavat tarkistusten tekemistä.  

Ehdotus uusiksi nuorisotyönavustajien ja kerhonohjaajien 

nimikkeistä ja palkkioista on liitteenä (liite 1) 

Esitys:  Kirkkoneuvosto hyväksyy nuorisotiimin laatiman ehdotuksen 

nuorisotyön avustajien ja kerhonohjaajien nimikkeet ja palkkiot 

1.1.2022 alkaen. 

 Päätös: Henna Raikaslehto jääväsi itsensä käsittelyn ajaksi.  

Esitys hyväksyttiin. 
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180 

Lausunto tuomiokapitulille virkamääräyksellä täytettävästä IV seurakuntapastorin 

virasta 

Valmistelija: Kirkkoneuvoston valitsema haastattelutyöryhmä 

Esittelijä: kirkkoherra Mari Parkkinen p. 044 400 4209 

Kirkkoneuvosto kokouksessaan 9/2021 § 161 pyysi tuomiokapitulia 

avaamaan Imatran seurakuntaan IV seurakuntapastorin viran, sillä 

seurakuntapastorin virka on tuomiokapitulin virkamääräyksellä 

täytettävä virka. Ennen virkamääräyksen antamista seurakunta 

antaa lausunnon hakijoista. 

Määräaikaan mennessä tuomiokapituliin saapui 16 hakemusta. 

Kaikki hakijat olivat kelpoisuusehdot täyttäviä. Hakijoissa on sekä 

papiksi vihittyjä että teologian maistereita, joilta puuttuu 

pappisvihkimys. Liitteenä hakijoiden nimiluettelo. 

Kirkkoneuvoston valtuutti haastattelutyöryhmään 9/2021 § 161 Esa 

Hirvosen, Tuula Rahkosen, Mika Strömbergin, Piia Frostin, Mari 

Parkkisen ja Sirpa Kauppisen. 

Haastattelut pidettiin tiistaina 7.12. 2021. Haastattelijoista Sirpa 

Kauppinen ei päässyt haastattelutilaisuuteen.  

Kaikilta haastatteluun pyydetyiltä selvitettiin saman 

haastattelurungon avulla valmiuksia ja motivaatiota hoitaa 

seurakuntapastorin virkaa. Imatran seurakunnassa. 

Haastatteluryhmä päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle, 

että se pyytää virkamääräystä Imatran seurakunnan IV 

seurakuntapastorin virkaan pastori Susanna Julinille 1.1.2022 

alkaen. 

Haastatteluryhmä perustelee päätöstään sillä, että haastatelluista 

 hakijoista pastori Susanna Julin on motivoitunut perustehtävien 

 hoitoon seurakuntapappina Imatran seurakunnassa sekä hänestä 

 välittyy innostus ja kiinnostus papin työn monipuoliseen  

 kehittämiseen. Muistio liitteenä (liite 2). 

 

Päätöksellä on myönteinen vaikutus lapsiin ja nuoriin. 
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Esitys: Haastattelutyöryhmän esityksen mukaisesti kirkkoneuvosto pyytää 

tuomiokapitulilta virkamääräystä pastori Susanna Julinille Imatran 

seurakunnan IV seurakuntapastorin virkaan 1.1.2022 alkaen. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

181 

Kolehtisuunnitelma 1.1. – 30.5.2022 

Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Mari Parkkinen p. 044 400 4029 

Esityslistan liitteenä on kolehtisuunnitelma ajalle 1.1. - 30.5.2022. 

(liite 3) 

Esitys:  Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle 1.1. – 

30.5.2022. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

182 

Toiminta-avustus Imatran NNKY ry:lle 

Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Mari Parkkinen, p. 044 400 4290 

Imatran NNKY ry anoo 23.8.2022 päiväämällään kirjeellä 

kohdennettua toiminta-avustusta Voimasiskot ja Kamalat äidit -

vertaisryhmien kulujen kattamiseksi 500e.  

Voimasiskot ja Kamalat äidit - vertaisryhmät ovat olleet koko kevään 

ja kesän tauolla koronapandemian takia, mutta nyt toimintaa on 

tarkoitus jälleen käynnistää.  

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää tukea Imatran NNKY ryn toimintaa 500e 

kuitteja vastaan.  

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 
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183 

Epävarmojen saatavien poisto 2021 kirjanpidosta 

 Valmistelija: pääkirjanpitäjä Sari Villanen 

 Esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Taloussäännön 10 §:n mukaan saatavien perintä on järjestettävä 

siten, että kaikki saatavat tulevat ajallaan ja asianmukaisesti 

perityiksi. Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, on 

velallista kehotettava maksamaan velkansa määräajassa. Jos  

saatava viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole 

maksettu määräajassa, on asiassa ryhdyttävä viipymättä 

toimenpiteisiin.  

Kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä luopua perinnästä ja antaa 

tästä valtuutuksen talousjohtajalle. Perintää on hoidettu 

säännönmukaisesti ja perintätoimistonkin toimesta, mutta eräiden 

saatavien kohdalla perintä on ollut tuloksetonta. Hyvän 

kirjanpitotavan mukaan epävarmat ja arvottomat saatavat on 

poistettava kirjanpidosta ja kirjattava kuluiksi. Saatavien perintää 

voidaan tämän jälkeenkin kuitenkin jatkaa.   

 

Poistettavaksi esitettäviä saatavia on kirjattu vuonna 2021 

yhteensä 8.359,00 euroa (5.406,63 e/2020). Suurin 

osa niistä muodostuu varattomien kuolinpesien hautatoimen eri 

suuruisista laskuista. Saatavaluettelo esitellään kokouksessa.   

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että saatavaluettelon mukaiset saatavat 

yhteensä 8.359,00 euroa poistetaan kirjanpidosta.   

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

 

 

184 

Työntekijäkohtaisen suorituslisän maksaminen 2022 

 Ei julkinen. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 §  
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185 

Raha- ja arvopaperitarkastajien tarkastuskertomus 2021 

 Valmistelija: pääkirjanpitäjä Sari Villanen ja talousjohtaja Pasi Tiimo 

 Esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460  

Kirkkoneuvoston valitsemat raha- ja arvopaperin tarkastajat Arno 

Pihkala ja Arto Tikka ovat suorittaneet 8.12.2021seurakunnan ja 

hautainhoitorahaston raha- ja arvopapereiden tarkastuksen ja 

antaneet tarkastuskertomuksen, joka esitellään kokouksessa.  

Esitys: Kirkkoneuvosto tutustuu kertomukseen ja päättää antaa sen 

tilintarkastajalle tiedoksi.  

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

186 

Avustuksen hakeminen Kirkkohallitukselta kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon  

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

Kirkkohallituksessa vietiin läpi rakennusavustusuudistus syksyllä 

2021. Sen ansiosta kirkollisten rakennusten ja seurakuntien muiden 

rakennusten rakentamiseen ja korjaamiseen sekä kirkollisen 

arvoesineistön hoitoon tarkoitettujen avustusten jakoperusteet 

muuttuvat vuoden 2022 alusta alkaen. Periaatteeksi kirjattiin, että 

valtion rahoituksesta myönnettävä avustus kohdistettaisiin  

 

tarkemmin kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen 

rakennusperinnön sekä arvoesineistön hoitoon. 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkailla rakennuksilla tarkoitetaan lailla 

tai Kirkkohallituksen päätöksellä suojeltuja rakennuksia. Kaikki 

seurakunnat, joilla on hallussaan suojeltuja kirkollisia rakennuksia, 

voivat hakea valtion rahoituksesta jaettavaa 

avustusta. Avustushakemuksen käsittelee kirkkoneuvosto.  

Hakemukset lähetetään Kirkkohallitukselle osoitettuna kerran 

vuodessa vuoden loppuun mennessä ja hakemukseen on aina 

liitettävä tarpeelliset asiantuntijan laatimat selvitykset ja 

suunnitelmat.  
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  Kolmen Ristin kirkko on paitsi suojeltu niin myös  

  kulttuurihistoriallisesti arvokas kirkollinen rakennus. Kirkon 

  korjauksen suunnittelu on aloitettu vuonna 2012. Suunnitteluun on 

  valittu joukko maamme eturivin 1900-luvun puolivälin  

  rakennuskannan restaurointeihin erikoistuneita suunnittelijoita, 

  minkä lisäksi kaikki toimenpiteet ovat perustuneet paikalla 

  suoritettaviin koekorjauksiin ja perusteelliseen tarvehankintaan. 

  Korjausprojekti on rahapulan vuoksi ollut pysähdyksissä  

  Vaihe I:n päättymisestä eli loppukesästä 2017 lähtien. Kolmen Ristin 

  kirkko suljettiin marraskuun 2020 alusta alkaen sisäilman  

  epäpuhtausmäärien viitearvojen ylityttyä.  
 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että Imatran seurakunta hakee 

Kirkkohallitukselta vuoden 2022 valtion rahoituksesta 

myönnettävää avustusta kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon ja 

kohdentaa sen Kolmen Ristin kirkon remontin II-vaiheeseen.  

 Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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187 

Työsuojelu- ja luottamusmieshenkilöstö kaudelle 2022 – 2025 

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

  Kirkon yhteistoimintasopimus (KirVESTES, liite 10) edellyttää, että 

  edustuksellista yhteistoimintaa varten kaikille työpaikoille, 

  joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 10 

  työntekijää, tulee asettaa yhteistyötoimikunta sekä  

  työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua.  

  Työnantajan edustajina yhteistyötoimikunnassa ovat kirkkoherra ja 

  talousjohtaja, joista viimeksi mainittu jatkaa myös  

  työsuojelupäällikkönä. Imatran seurakunnan työntekijät ovat 

  keskuudestaan valinneet kuusi henkilöä yhteistyötoimikuntaan 

  työntekijäedustajiksi sekä nimenneet joukostaan työsuojelu- 

  sekä luottamusmieshenkilöstön toimikaudelle 1.1.2022 –  

  31.12.2025. 

  Suoritetut henkilövalinnat esitellään kokouksessa.   

 Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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188 

Verotulokertymä 1-11/2021 

 

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 11 kk 4.445.833 € 474.833 € 

Kert. 1-11/2021  4.664.264 € 474.892 €  

tot-%. / keskim. -% 96,1 % / 91,7 %   

Ylitys / - Alitus (€) 218.431 € 59 € 

Kert. 1-11/2020 4.691.137 €  

 Muutos ed. vuod. 

vast. ajank. €/% 

- 26.873 € 

/ - 0,6 % 

 

 

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

189 

Tiedoksi alustava kokousaikataulu vuodelle 2022 

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Esa Hirvonen kutsuu 

kirkkovaltuuston koolle 2022 seuraavasti keskiviikkoisin: 

26.1., 11.5., 5.10. ja 30.11. 

 

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Mari Parkkinen kutsuu 

kirkkoneuvoston koolle 2022 seuraavasti keskiviikkoisin: 

19.1., 23.2., 23.3., 20.4., 8.6., 24.8., 21.9., 19.10., 16.11. ja 14.12. 

 



IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA  10/2021 12 (14) 

Kirkkoneuvosto 

   15.12.2021 

 

 

Kirkkovaltuuston ja -neuvoston aikataulut ovat alustavia. 

Kokousaikatauluun tulee lisäyksiä syksyllä olevien 

seurakuntavaalien vuoksi. 

 

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

190 

Kirkkoherran päätösluettelo 

 Valmistelija ja esittäjä: kirkkoherra Mari Parkkinen p. 040 522 0741 

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset 

päätökset 28.10.- 8.12.2021 nrot 95-112. 

 Esitys: Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

191 

Talousjohtajan päätösluettelo 

 

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

 

Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset 

päätökset 26.10.-2.12.2021 nrot 43-46. 

 

 Esitys: Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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192 

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 28/2021 ”Kriisiytyvän seurakunnan mittarit” 

 

Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet: 

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

Yleiskirje A8/2021 ”Luottamusmieskoulutus sekä Yhteistoiminta- ja 

työsuojelukoulutus vuonna 2022” 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

193 

Muut esille tulevat asiat 

Palautteena seurakuntalaiselta: Hautausmaan parkkipaikan valot 

huonot. Kirkkoherra kertoi, että Pro Kolmen Ristin kirkko 

tukiyhdistys on perusteilla. 

 

194 

Seuraava kokous Kirkkoneuvoston seuraava kokous on 19.1.2022 

 

  

https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet
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195 

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen 

valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 20.02. 

 

 

 

 

Mari Parkkinen  Pasi Tiimo 

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 16.12.2021. 

 

 

 

 

  Kari Paldanius  Arno Pihkala 

 

 

 

 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 16.11.2021 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti 

nähtävänä 17.12. – 30.12.2021 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. 

 

 

 

Sari Aaltonen 

toimistosihteeri 

 

 


