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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

keskiviikkona 23.2.2022 klo 18.00–19.18

Paikka

Olavinkulma, Olavinkatu 13, (hybridikokous)

Läsnä

Parkkinen Mari
Koistinen Sirpa
Laukkanen Jari
Paldanius Kari
Pihkala Arno
Pohjola Ritva
Pöntinen Raisa
Rahkonen Tuula
Raikaslehto Henna
Tikka Arto
Vitikainen Eero

kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, Teams -yhteydellä
jäsen
jäsen
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen

Muut osallistujat

Hirvonen Esa
Strömberg Mika
Tiimo Pasi

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä,
Teams -yhteydellä

Poissa:

16
Kokouksen avaus
Kirkkoherra Mari Parkkinen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on lähetetty sähköpostilla 16.2.2022.
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.

18
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 24.2.2022.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Paldanius ja Eero Vitikainen.

19
Ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin pykälän 33 lisäyksellä: Jaakko Viuhkon ero
kirkkovaltuuston jäsenyydestä.

21
Seurakuntavaaleja koskeva perusinformaatio
Valmistelija: hallintosihteeri Sirpa Kauppinen
Esittelijä: kirkkoherra Mari Parkkinen, p. 044 400 4209
Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään marraskuun kolmantena
sunnuntaina eli 20.11.2022. Ennakkoon voi äänestää 8.–12.11.2022
eli tiistaista lauantaihin. Vaaleissa voi äänestää kaikki viimeistään
vaalipäivänä 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet, jotka asuvat
Suomessa.
Vuoden 2022 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa
huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto.
(KL 23:19) Vaalilautakunta tulee asettaa 31.5.2022 mennessä (KVJ
2:4,1).
Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan
varapuheenjohtajan. (KVJ 2:4,1 §) ja sihteerin.
Kun Imatran seurakunnan väkiluku on 10 001–20 000, valitaan
kirkkovaltuustoon 27 jäsentä. (KJ 8:1).
Vaalilautakuntaan kuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta
jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten
sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät siis ole henkilökohtaisia. Koska
myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä
olla vähintään viisi. Vaalilautakuntaan kannattaa valita enemmän
jäseniä kuin laissa edellytetään ja riittävästi varajäseniä, jotta
vaalikelpoisuuden menetys tai muut yllättävät tilanteet eivät vaikuta
lautakunnan päätösvaltaisuuteen.
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Seurakuntavaalien ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa,
sisaruksensa tai vanhempansa ei voi toimia enää samassa
seurakunnassa vaalilautakunnan jäsenenä, vaalilautakunnan
varajäsenenä, vaalitoimitsijana eikä vaaliavustajana. Puolisolla
tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa
avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
elävää henkilöä. Kirkkoherraa koskevat samat
esteellisyyssäännökset. Suositeltavaa on, että kirkkoherra kuuluu
vaalilautakuntaan.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tiedoksi
seurakuntavaaleja 2022 koskevan perusinformaation.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

22
Äänestysalueista päättäminen
Valmistelija: hallintosihteeri Sirpa Kauppinen
Esittelijä: kirkkoherra Mari Parkkinen, p. 044 400 4209
Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan
äänestysalueisiin. (KL 23:19,2 ja KVJ 2:4,2). Virkamiesvalmistelussa
on pidetty hyvänä pitää koko seurakuntaa entiseen tapaan yhtenä
äänestysalueena, jolloin vaalilautakunnan ei tarvitse jakautua
jaostoihin, vaaliluetteloa ei tarvitse jakaa ja varsinaisena
äänestyspäivänä on vain yksi äänestyspaikka.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
päättää Imatran seurakunnan muodostavan yhden äänestysalueen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Vaalilautakunnan jäsenmäärä
Valmistelija: hallintosihteeri Sirpa Kauppinen
Esittelijä: kirkkoherra Mari Parkkinen, p. 044 400 4209
Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto (KL 23:19).
Vaalilautakunta tulee asettaa 31.5.2022 mennessä (KVJ 2:4,1).
Vaalilautakunta vastaa seurakuntavaaleissa seuraavista
tehtäväkokonaisuuksista:
•
•
•
•
•
•
•
•

Valmistavat tehtävät vaaleja varten
Äänioikeutettujen luetteloon liittyvät tehtävät
Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja ehdokaslistojen
laadinta
Ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen toimittaminen
Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely
Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen toimittaminen
Ääntenlaskenta ja vaalin tuloksen vahvistaminen
Vaalien jälkitoimenpiteet

Vaalilautakunta on puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä
sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava
siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL
23:19) Varajäsenet eivät siis ole henkilökohtaisia. Koska myös
puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla
vähintään viisi.
Tarkoituksenmukaista on valita jäseniä enemmän, mutta ei liikaa,
esim. 6 (+6), joista yksi vaalilautakunnan varsinainen jäsen on
seurakunnan kirkkoherra.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
päättää vaalilautakunnan jäsenmäärän.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen
Valmistelija: hallintosihteeri Sirpa Kauppinen
Esittelijä: kirkkoherra Mari Parkkinen, p. 044 400 4209
Vaalilautakuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta
tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei
ole vajaavaltainen (KL 23:2,1).
Jäseniä valittaessa on syytä huomioida, että ehdokas tai hänen
puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla
vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla
tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa
avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
elävää henkilöä. (KL 23:19,4). Kirkkoherraa koskevat samat
esteellisyyssäännökset. Koska ehdokkaat eivät vaalilautakuntaa
nimettäessä ole vielä tiedossa, on tästäkin syystä vaalilautakuntaan
syytä nimetä riittävä määrä jäseniä ja varajäseniä.
Lisäksi luottamustoimeen voidaan valita vain sellainen
vaalikelpoinen henkilö, joka on antanut tehtävään suostumuksensa
(KL 23:3,1). Vaalikelpoisuusvaatimukset koskevat myös
kirkkoherraa.
Vaalilautakunnan jäseniä nimettäessä, tulee huomioida, että
toimielimessä olisi sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40
prosenttia. Myös vaalilautakunnan varajäsenissä tulee olla miehiä ja
naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).
Kirkkovaltuusto nimeää myös vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan
varapuheenjohtajan. (KVJ 2:4,1). Vaalilautakunta nimeää
ensimmäisessä kokouksessaan itselleen sihteerin, jonka ei tarvitse
olla vaalilautakunnan jäsen.
Vaalilautakunnan jäsenyys on merkittävä luottamustehtävä, joka
myös työllistää suhteellisen paljon.
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Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
valitsee vaalilautakunnan jäsenet ja saman verran varajäseniä, jotka
eivät ole henkilökohtaisia varajäseniä sekä nimeää
vaalilautakunnan puheenjohtajan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

25
Seurakuntavaalien ilmoituslehdestä päättäminen
Valmistelija: hallintosihteeri Sirpa Kauppinen
Esittelijä: kirkkoherra Mari Parkkinen, p. 044 400 4209
Kuulutukset julkaistaan seurakunnan ilmoitustaululla. Lisäksi
kuulutus tai ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan lehdessä. Kuulutus
tai ilmoitus kuulutuksesta on julkaistava paikkakunnalla yleisesti
leviävässä sanomalehdessä. (KJ 23:2).
Kirkkoneuvosto päättää, missä lehdessä julkaistavaksi säädetyt
kuulutukset tai ilmoitukset julkaistaan. Jos asiasta on olemassa
aikaisempi päätös, joka täyttää edelleen KJ 23:2:ssä säädetyt ehdot,
ei asiasta ole välttämättä tarpeen tehdä uutta päätöstä.
Edellisissä vaaleissa varsinaisena ilmoituslehtenä on käytetty
Uutisvuoksea.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntavaalien varsinainen
ilmoituslehti on Uutisvuoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

IMATRAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

2/2022

9 (17)

23.2.2022
26
Sopimus sairaalasielunhoidon toteuttamisesta Eksotessa ja ennakoivasti vuoden
2023 alussa aloittavalla Etelä-Karjalan Hyvinvointialueella.
Valmistelija: Ari Riuttaskorpi, Johtava sairaalapastori, Lappeenrannan
seurakuntayhtymä 040 312 6810
Esittelijä:

kirkkoherra Mari Parkkinen, p. 044 400 4209
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksoten)
ja Etelä-Karjalan maakunnan evankelisluterilaisten seurakuntien
välinen yhteistoimintasopimus sairaalasielunhoitopalvelujen
toteuttamisesta on tarkoitus päivittää kevään 2022 aikana.
Sopimus (liite 1) tässä laajuudessa on uusi. Sopimuksen
päivittämisen/laatimisen taustalla on vuoden 2023 alussa voimaan
tuleva hallinnonuudistus, jolla aloittavat uudet hyvinvointialueet,
Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan hyvinvointialue. Uutta sopimuksessa
on se, että siinä on kuvattuna sairaalasielunhoidon
(erityistyömuoto) tekemän työn lisäksi lyhyesti myös
paikallisseurakuntien työ (esim. paikallisissa perusterveydenhuollon
ja hoivan yksiköissä). Sopimuksessa ei sovita mitään nykyisestä
poikkeavaa, siinä vain kuvataan kirkon/seurakuntien tekemän työn
kokonaisuus kattavammin. Se ei siis tuo mitään lisävelvoitteita
kenellekään, mutta sen allekirjoittavat Lappeenrannan
seurakuntayhtymän lisäksi myös ympäristökuntien
paikallisseurakunnat.
Sopimus pohjautuu sosiaali- ja terveysministeriön lausuntoon:
”Sairaalasielunhoidossa on kyse sopimusperusteisesta yhteistyöstä
sote-järjestäjien (kunnat ja sairaanhoitopiirit) ja kirkon välillä.
Vastaavan tyyppisiä yhteistyösopimuksia on olemassa myös esim.
järjestöjen kanssa. Vastaavat yhteistyösopimukset ovat edelleen
mahdollisia tulevassa sote-rakenteessa. Hyvinvointialueiden
muodostuessa siirtyvät voimassa olevat sopimukset suoraan
kunnilta ja sairaanhoitopiireiltä hyvinvointialueelle sellaisenaan
lakiin perustuen, eikä mahdollisesti mitään uutta sopimusta ole
välttämätöntä tehdä.
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Sopimuksiin ei sovelleta myöskään sote-järjestämislain 3 luvun
säännöksiä ostopalveluhankinnoista, sillä kyseessä ei ole ko.
säännöksissä tarkoitettu ostopalvelu. Käytännössä kannattanee
kuitenkin koota, harmonisoida ja tarvittaessa päivittää kunkin
hyvinvointialueen sopimukset esim. yhdeksi, koko aluetta ja sen eri
palveluita koskevaksi sopimukseksi.”
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Imatran seurakunnan osalta
Eksoten ja Etelä-Karjalan maakunnan evankelisluterilaisten
seurakuntien välisen yhteistoimintasopimuksen
sairaalasielunhoitopalvelujen toteuttamisesta liitteen 1 mukaisesti
ja valtuuttaa kirkkoherra Mari Parkkisen sekä talousjohtaja Pasi
Tiimon allekirjoittamaan sopimuksen Imatran seurakunnan
puolesta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

27
Toiminta-avustus PRO Kolmen Ristin kirkko Imatra ry
Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Mari Parkkinen 044 400 4209
PRO Kolmen Ristin kirkko Imatra ry hakee 14.2.2022 päiväämällään
hakemuksella kohdennettua avustusta yhdistyksen toiminnan
käynnistämiseen 1900 euroa.
PRO Kolmen Ristin kirkko Imatra ry on 23.12.2021 Imatralla
perustettu poliittisesti sitoutumaton yleishyödyllinen yhdistys, jonka
tarkoituksena on edistää Kolmen Ristin kirkon tunnettavuutta sekä
tehdä tunnetuksi kirkon arkkitehtonista ja historiallista merkitystä.
Yhdistys pyrkii edesauttamaan Kolmen Ristin kirkon korjaus- ja
restaurointityötä järjestämällä varainkeruutapahtumia sekä muuta
varainhankintaa. Yhdistys toimii paikallisesti, kansallisesti ja
kansainvälisesti ja pyrkii rakentamaan vahvan kansainvälisen
verkoston ja tukijajoukon kirkon kuntoon saattamiseksi.
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Yhdistys on jättänyt Poliisihallitukselle hakemuksen
rahankeräysluvasta 28.1.2022. Päätöstä ei ole vielä saatu. Avustusta
haetaan muun muassa www-sivujen perustamiseen ja 31.3.2022
järjestettävän tilaisuuden kuluihin 1900 euroa.
Seurakunta ei ole osallinen yhdistyksen toiminnassa.
Kirkkovaltuuston jäsenet ovat yhdistyksessä yksityishenkilöinä.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää tukea PRO Kolmen Ristin kirkko Imatra ry:n
toimintaa avustushakemuksen mukaisesti 1900 euroa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

28
Kahden osakehuoneiston myyntiin laittaminen
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Imatran seurakunnalla on jäljellä omistuksessaan vielä kolme
osakehuoneistoa ja hautainhoitorahastolla kaksi. Niistä kaksi
ensimmäistä (As Oy Mansikkametsä ja As Oy Rouskusalpa) toimivat
vuokra-asuntoina, joissa on ulkopuoliset vuokralaiset. Kolmannessa
(As Oy Säästöpatsas) toimii seurakunnan kohtaamispaikka Majakka
ja neljännessä sekä viidennessä on niin ikään ulkopuoliset
vuokralaiset. Lisäksi Imatrankosken kirkon asuntosiivessä oli
kaikkiaan neljä asuntoa, mutta ne ovat sisäilmaongelmien vuoksi
asumiskelvottomia eivätkä siten laskuissa mukana.
Kiinteistöstrategiassa (06/2018) todetaan, että osakehuoneistot
toistaiseksi säilytetään. Viime syksynä vuoden 2022
Talousarviokäsittelyn yhteydessä virkamiesjohdolle kuitenkin
viestittiin, että seurakunnan tulisi vähentää myös osakehuoneistoomistuksiensa määrää siinä missä kiinteistöjensäkin.
Harkitusti ja askel kerrallaan, jos edetään, niin omistuksien edelleen
vähentämistä kannattanee ajatella jatkettavan niistä
osakehuoneistoista, joissa seurakunnalla ei ole omaa toimintaa.

IMATRAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

2/2022

12 (17)

23.2.2022

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää laittaa tässä vaiheessa myyntiin As Oy
Mansikkametsän ja As Oy Rouskusalvan osakehuoneistonsa
valtuuttaen talousjohtajan edistämään asiaa sekä solmimaan
kiinteistövälittäjän kanssa sopimuksen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

29
Pääluokkatason määrärahan ylittyminen 2021
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 2021 ylitystä tuli pääluokassa 4
(Hautaustoimi) määrältään 54 013 euroa.
Ylityksiin johtaneet syyt esitellään kirkkoneuvostolle kokouksessa
(liite 1).
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle pääluokkatason ylityksen
hyväksyttäväksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

IMATRAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

2/2022

13 (17)

23.2.2022
30
Verotulokertymä 1/2022
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Seurakunnalle on tilitetty verotuloja vuonna 2022 seuraavasti:
Kirkollisvero
TA 2022

Valtionosuus

4.850.000 €

515.488 €

Keskim. kert 1 kk

404.166 €

42.957 €

Kert. 1/2022

567.261 €

43.003 €

tot-%. / keskim. -%

11,7 % / 8,3 %

Ylitys / - Alitus (€)

163.095 €

Kert. 1/2021

540.229 €

Muutos ed.
vuod. vast. ajank.
€/%

46 €

27.032 € / 5 %

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

31
Kirkkoherran päätösluettelo
Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Mari Parkkinen, p. 044 400 4209
Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset
päätökset 18.1 – 13.2.2022 nrot 16–50.
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 17.1.- 1.2.2022 nro 1–6.
Esitys:

Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

33
Jaakko Viuhkon ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä
Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Mari Parkkinen, p. 044 400 4209
Kirkkovaltuuston jäsen Jaakko Viuhko pyytää eroa kirkkovaltuuston
jäsenyydestä henkilökohtaisesta syystä.
Kirkkolain 23 luvun 2 §:n mukaan seurakunnan luottamustoimeen
on vaalikelpoinen 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu
jäsen.
Kirkkolain 23 luvun 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä
vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan
luottamustoimesta.
Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan luottamushenkilön
vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai
erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on
valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai
kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta
päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen
luottamushenkilö on.
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Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2. momentin mukaan, jos
seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai
kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee,
menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet
pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen
kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen
on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. myöntää Jaakko Viuhkolle eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä,
2. kutsua Myö Yhes -valtuustoryhmän varavaltuutetun Jouko
Rossin kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi
ajaksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

34
Saapuneet kirjeet ja asiakirjat
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
(https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksenyleiskirjeet)
Yleiskirje 1/2022
Kirkko ja hyvinvointialueet
Yleiskirje 2/2022
Vuoden 2022 seurakuntavaalit: Vaalilautakunnan asettaminen,
äänestysalueet sekä vaaliasiakirjojen tilaaminen
Yleiskirje 3/2022
Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2022
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Yleiskirje 4/2022
Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2021
Yleiskirje 5/2022
Kevään 2022 avustukset seurakuntien kokeilutoiminnan tukemiseksi

Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet:
(https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet)
Yleiskirje 1/2022
Virkojen uudet mallijohtosäännöt
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

35
Muut esille tulevat asiat
Kirkkoherra Mari Parkkinen kertoi, että Teija Ahola FM (Selitystyö
Ahola) aloitta Imatrankosken kirkon rakennushistoria selvityksen.
Jari Laukkanen toi esille, että seurakunnalla olisi mahdollisuus
järjestää tilaisuuksia tai vuokrata tiloja entisestä Kaukopään
koulusta.
Kirkkoherra Mari Parkkinen kertoi, että strategiatyö jatkuu entisellä
työryhmällä.

36
Seuraava kokous
Kirkkoneuvosto seuraava kokous on 23.3.2022 klo 18.
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37
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun
mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 19.18.

Mari Parkkinen
puheenjohtaja

Pasi Tiimo
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään 24.2.2021

Kari Paldanius

Eero Vitikainen

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 24.1.2022 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti
nähtävänä 25.2. – 10.3.2022 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.

Sirpa Kauppinen
hallintosihteeri

