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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika  keskiviikkona 21.9.2022 klo 18.00 – 19.05 

Paikka  Olavinkulma, Olavinkatu 13, (hybridikokous)   

Läsnä  Parkkinen Mari kirkkoherra, puheenjohtaja 

  Koistinen Sirpa  jäsen  

  Laukkanen Jari jäsen 

Paldanius Kari jäsen  

Pohjola Ritva jäsen 

Pöntinen Raisa jäsen 

Rahkonen Tuula jäsen, varapuheenjohtaja 

Raikaslehto Henna jäsen  

Tikka Arto  jäsen  

Vitikainen Eero jäsen  

 

Muut osallistujat Hirvonen Esa kirkkovaltuuston puheenjohtaja, 

Teams-yhteydellä 

Strömberg Mika kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, 

  Teams-yhteydellä 

Tiimo Pasi  talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

Poissa:  Pihkala Arno jäsen   

 

   

 

116 

Kokouksen avaus 

Kirkkoherra avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 

117 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esityslista on lähetetty sähköpostilla 14.9.2022. 

Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

paikalla (KL 9: 2 §). 
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Esitys:  Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten 

lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

118 

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 Jari Laukkanen ja Kari Paldanius. 

Pöytäkirja tarkastetaan Tietotalolla 22.9.2022. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

119 

Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

120 

Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 
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Henkilöstöasia: 

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

Valmistelija: kurssikeskuksen johtaja Kirsi Kaljunen p. 040 352 5870  

Esittelijä:  talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

 

 

 

122 

Henkilöstöasia: 

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

Valmistelija: kurssikeskuksen johtaja Kirsi Kaljunen p. 040 352 5870  

Esittelijä:  talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 
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Palkka-asia: Hautaustoimen päällikön peruspalkan määrittäminen 

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

Valmistelija ja esittelijä: palkka-asiamies Pasi Tiimo p. 040 505 7460. 
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124 

Hautainhoitorahaston kesäkukat 2023 

Valmistelija: ylipuutarhuri Ari Ylähollo p. 0400 752 629 

Esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

 

Tarjouspyynnöt  

 

Lähetin tarjoukset kesän 2022 kukista kolmelle puutarhalle: Ansari-Yhtymä Oy, 

Luumäki, Reetantarha Oy, Pertunmaa ja Nevalaisen Puutarha ay, 

Lieksa. Nevalaisen Puutarha ay ei jättänyt tarjousta.  

 

Puutarhojen kukkatilausten yhteenveto, alv 0%.  

 

Ansari Yhtymä  kpl  €  

Verenpisara      

 - Beacon  1000   2020 €  

Kyynelpisara  

- Koralle  

  

1000  

  

2020 €  

Uudenguineanliisa        

 - Timor  2000   4040 €  

 - Orona  1000   2020 €  

 - Improved Delias  1300   2626 €  

 - Valkoinen  1200   2424 €  

Yhteensä  7500   15150 €  

      

Reetantarha  kpl  €  

Mukulabegonia  

2000  

  

 - Dragon Wing Red  4360 €  

 - Big Red with Green Leaves  2000  4360 €  

 - Swift Red  3000  6540 €  

Aurinkoliisa  

1500  

1000  

3180 €  

2120 €  

 - Sun Patiens Deep Rose  

 - Sun Patiens Compact Lila  

Begonia semperflorens  

500  320 €   - Inferno Red  

Yhteensä  10000  20880 €  
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Tarjousten arviointi  

Tarjoukset jättäneet tarhat ovat monivuotisia yhteistyökumppaneita 

seurakunnan kanssa eikä laadullisia eroja juurikaan ole. 

Lajikevalikoima on Reetantarhalla laajempi.   

 

Tilaukset Kukkatilaus on jaettu puutarhojen kesken. Kokemusten perusteella 

ei suurta määrää yhtä kasvilajia kannata tilata yhdestä paikasta.  

 

Ansari-Yhtymä, Luumäki  

Tilaus: 7500 kpl arvoltaan 15150 € (alv 0).  

Reetantarha Oy, Pertunmaa  

Tilaus: 10000 kpl arvoltaan 20880 € (alv 0).  

 

Yhteenveto: Tilauksen loppusumma tulee olemaan 44.677,20 € (alv 24%) 

 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää tilata hautainhoitorahaston kesäkukat 

  vuodelle 2023 Ansari-Yhtymä Oy:ltä hintaan 18.786 € (alv 24 %) sekä 

  Reetantarha Oy:ltä 25.891,20€ (alv 24 %). 

 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

125 

Tuloveroprosentti vuodelle 2023 

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

 

Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaisesti kirkkovaltuusto päättää 

tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. 

Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston vuosittain 

hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan 

menoista suoriutumiseen. 

 

Imatran seurakunnan tuloveroprosentti on ollut 1.1.2018 alkaen 

1,65 %. Koko maan keskiarvo vuonna 2022 oli 1,69 %. 

Vuoden 2022 budjetoituun 4,85 Me:n kirkollisverokertymään 

odotetaan päästävän ja jopa hienoisesti ylitettävän. Valtionosuus 

0,5 Me toteutuu budjetoidusti. Sen sijaan toimintakuluiksi (ilman 

sisäisiä vyörytyksiä) tänä vuonna budjetoitu 5,87 Me tullee 

ylittymään henkilöstö- ja energiakulujen nousun siivittämänä ja  
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vaikka verotulot hieman nousisivatkin, tullee tilikauden tulos 

budjetoidun mukaisesti jäämään alijäämäiseksi. 

 

Verotulojen osalta olimme myös viime vuonna hiippakunnan 

keskitasoa parempia (Imatra 284 e/jäsen, Mlin hpk jäsenmäärältään 

lähimmillä 255 e/jäsen, koko maan jäsenmäärältään lähimmillä 

seurakunnilla 258 e/jäsen), mutta toimintakulujemme osalta taas 

heikompia (Imatra -311 e/jäsen, Mlin hpk -259 e/jäsen, koko maa -

257 e/jäsen). 

 

Vuoden 2023 alusta voimaan tuleva verotulouudistus siirtää kuntien 

verotuloja valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. 

Verouudistuksessa kirkollisveron tuoton arvioidaan kasvavan, koska 

uudistuksessa valtion tuloveron määrä kasvaa merkittävästi ja 

ensisijaisesti valtion tuloverosta tehtävät vähennykset kohdistuvat 

nykyistä enemmän valtion tuloveroon ja nykyistä vähemmän 

kunnallis- ja kirkollisveroon.  

 

  Valtionvarainministeriö on laatinut mikrosimulointimallina ns. 

  alentamispainelaskelman, joka huomioi seurakuntakohtaiset 

  eroavaisuudet. Laskelman mukaan keskimääräinen alentamispaine 

  seurakunnissa olisi 0,08 %-yksikköä.  

Joillakin seurakunnilla alentamispainetta ei muodostu lainkaan ja 

joillakin jopa 0,15 %-yksikköä. Imatran osalta alentamispaine 

osoittaa 0,05 %-yksikköä eli pienintä mahdollista tarkkuusyksikköä.  

 

Kirkkohallitus kehottaa seurakuntatalouksia tarkastelemaan 

kirkollisveroprosenttiaan VM:n alentamispainetaulukko 

huomioiden. Edelleen kuitenkin kunkin seurakunnan tulee tehdä 

itsenäinen päätös omasta veroprosentistaan. 

 

Imatran seurakunnan jäsenmäärä vähenee reilulla 400 jäsenellä 

vuosittain. Siitä huolimatta sillä on lähivuosien ajan samanaikaisesti 

tarve sekä kattaa nousevia (energia)kustannuksiaan että rahoittaa 

isoja korjausinvestointejaan, joita varten se joutuu myös ottamaan 

ulkopuolista lainaa, joka tulee luonnollisesti aikanaan maksaa myös 

pois. Kirkollisveroprosentin lasku olisi tässä kohtaa lyhytnäköinen 

päätös, jonka muuttamiselle takaisin toiseen suuntaan syntyisi 

paine hyvinkin pian.  
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Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2023 

tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,65 %.  

 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

126 

Imatran seurakunnan liittyminen Kirkon Paikat ry:n  

Esittelijä ja valmistelija: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

 

Seurakunta on ollut toukokuussa lakkautetun Kirkon Paikat 

markkinointirenkaan jäsen. Markkinointirengas lopetettiin ja varat 

siirrettiin 5.5.2022 perustetulle Kirkon Paikat ry:lle. 

 

Kirkon Paikat oli perustettu 1994. Kirkon Paikat ovat ev.lut. 

seurakuntien ja kirkon järjestöjen leiri- ja kurssikeskuksia eri 

puolella Suomea ja niitä on neljäkymmentä. Imatran seurakunta on 

ollut mukana Päivärannan kurssikeskuksensa kautta.  

 

Kirkon Paikat on toiminut yhdistyksenomaisesti sääntöjensä 

mukaan, olematta kuitenkaan rekisteröitynyt yhdistys. 

Yhteiskunnan kehityksen myötä ilman y-tunnusta minkään yhteisön 

on lähes mahdoton toimia. Yritysyhteistyö, koulutustoiminta, 

materiaalitilaukset ja varsinkin pankkiasioiden hoitaminen on 

hankaloitunut tai käynyt mahdottomaksi. Tämän takia Kirkon Paikat 

rekisteröityi yhdistykseksi. Seurakuntien jäsenyysehdot, edut ja 

velvollisuudet eivät ole muuttuneet. 

 

Kirkon Paikat ry on tällä hetkellä ainoa foorumi, joka kokoaa 

leirikeskustyötä tekevät ammattilaiset yhteen. Kirkon Paikkojen 

tehtävänä on järjestää koulutusta leirikeskusten henkilöstölle ja 

luoda mahdollisuuksia vuorovaikutukselle ja vertaistuelle. 

Koulutusten järjestämisen lähtökohtana on leirikeskusten 

henkilökunnan seurakuntayhteyden, työmotivaation ja 

ammatillisen tason vahvistaminen. Yhteismarkkinointi on 

merkittävä osa toimintaa. Siihen kuuluvat koulutukset, 

lehtimainonta, nettisivut ja markkinointia tukevan materiaalin 

tuottaminen. 
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Yhdistykseen voi liittyä Suomen ev.lut. kirkon seurakunta, srk-

yhtymä, seurakuntien pääosin omistama osakeyhtiö ja kirkollinen 

palvelujärjestö, jolla on ympärivuotisesti toimiva kurssi-, toiminta-, 

tai leirikeskus, joka täyttää seuraavat kriteerit: 

 

1. Keskuksessa tulee olla majoitus- ja kokoontumistilat noin 40 

hengelle. 

2. Jos keskuksessa käytetään ostopalveluja, tulee talouden ja 

toiminnan olla seurakunnan hallinnoimaa. 

3. Keskuksessa on huomioitu esteettömyys. 

4. Yhteisiä kokoontumistiloja tulee olla muitakin kuin ruokasali.  

5. Keskuksessa tulee olla järjestetty asiakaspalvelu. Jäseneksi 

haetaan täyttämällä hallitukselle osoitettu jäsenhakemus. 

Hallitus ilmoittaa päätöksestä kirjallisesti. 

 

Jäsenhinta on ollut 550 euroa vuodessa ja se on sisältynyt 

talousarvioon. Koulutusten ja markkinointimateriaalin myötä 

rahoille on saanut vastinetta. 

  

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että Imatran seurakunta hakee Kirkon 

Paikat ry:n jäseneksi. 

  

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

127 

Petter Langin taulun lainasopimuksen purkaminen 

Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Mari Parkkinen p.044 400 4209 

Imatrankosken kirkossa on Petter Langin maalaama Jääsken 

alttaritaulu ”Pyhä perhe” vuodelta noin 1771. Taulun omistaa 

Lahden historiallinen museo, josta se on ollut lainassa Imatran 

seurakunnalla Jääski seuran toivomuksesta. Taulun sijoittamisesta 

Imatrankosken kirkkoon on päätetty kirkkoneuvostossa 2/2008 §32 

päätöksellä. Lainauksesta on tehty lainaussopimus (2008001), jonka 

on seurakunnan puolesta allekirjoittanut 31.1.2008 silloinen 

kirkkoherra Olli Aalto. Kallisarvoinen taulu on ollut sijoitettuna 

kirkkoon myös Imatrankosken kirkon sulkemisen (KN4.11.2022 § 

130) jälkeen. 
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Sisäilmaongelmien takia Imatrankosken kirkko ei ole enää 

turvallinen paikka säilyttää Langin teosta ja lainasopimus on hyvä 

purkaa. Lahden historiallinen museo toivoi 11.9.2022 käydyssä 

keskustelussa, että taulu palautetaan museolle välittömästi. Taulu 

on palautettu Lahden historialliselle museolle 15.9.2022. Samalla 

kertaa palautettiin Lahden historiallisesta museosta lainaan saatu 

valokopio ”Getsemane” -taulusta. 

 

Esitys:  Kirkkoneuvosto päättää purkaa lainasopimuksen 2008001 Lahden 

historiallisen museon kanssa koskien Petter Langin ”Pyhä perhe” 

taulua Lahden historiallisen museon kanssa. Kirkkoneuvosto 

valtuuttaa talousjohtaja Pasi Tiimon allekirjoittamaan 

purkusopimuksen. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 

 

128 

Avinurmen ystävyysseurakunnan avustuksen ja ystävyysseurakuntatoiminnan 

päättäminen 

Valmistelija: Lähetyssihteeri Ari Niemetmaa p. 040 522 0703 

Esittelijä: Kirkkoherra Mari Parkkinen p. 044 400 4209 

Koillis-Virossa toimiva Avinurmen seurakunta on Imatran 

seurakunnan ystävyysseurakunta. Imatran seurakunta on 

osallistunut vuodesta 2017 yhdessä Joutsenon, Paimion, ja 

Someron seurakuntien sekä Suomen Liikemiesten lähetysliitto ry:n 

kanssa hankkeeseen, jolla on avustettu yhteistä 

ystävyysseurakuntaa Avinurmea Virossa. Päätös tästä yhteisestä 

avustushankkeesta tehtiin lokakuussa 2016 (KN 12.20.2016 § 171). 

Imatran seurakunnan osuus on ollut 2000 euroa vuodessa 

yhteisestä 9000 euron vuosiavustuksen tavoitteesta. Imatran 

seurakunta on maksanut tämän avustuksen vuosille 2017-2021, 

vuodesta 2018 alkaen kansainvälisen diakoniaan varatuista 

talousarvion avustusvaroista. 
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Avinurmen seurakunta ei ole enää toimittanut raporttia 

ystävyysseurakunta-avustuksista ja varojen käytöstä seurakunnan 

toiminnassa. Avinurmen seurakunnan kirkkoherra on vaihtunut 

vuoden 2018 jälkeen, eikä yhteydenpito ole ollut enää niin 

säännöllistä Suomen ystävyysseurakuntiin. Tällä hetkellä 

Avinurmen seurakunnassa ei ole omaa pappia työssä, vaan 

seurakunnan toimintaa hoitaa ”hooldajaõpettaja”, joka on 

lääninrovastin valvojatehtävään määräämä toisen seurakunnan 

pappi. Avinurmen seurakunnan toiminta ei jatku enää siinä 

laajuudessa, kuin yhteisen avustushankkeemme alussa.  

 

Esitys:  Imatran seurakunta lopettaa Avinurmen ystävyysseurakuntien 

yhteiseen avustushankkeeseen avustuksen maksamisen ja 

ystävyysseurakuntatoiminta Avinurmen seurakunnan kanssa 

lopetetaan tämän vuoden loppuun.  
 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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Verotulokertymä 1–8/2022 

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

Seurakunnalle on tilitetty verotuloja vuonna 2022 seuraavasti:  

 Kirkollisvero Valtionosuus 

TA 2022 4.850.000 € 515.488 € 

Keskim. kert 1–8 

kk 

3.233.333 € 344.024 € 

Kert. 1–8/2022  3.611.337 € 343.656 €  

tot-%. / keskim. -% 74,5 % / 66,6 %   

Ylitys / - Alitus (€) 378.004 € 368 € 

Kert. 1–8/2021 3.617.636 €  

 Muutos ed. 

vuod. vast. ajank. 

€/% 

- 6.299 € / -0,2 %  

 

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

130 

Kirkkoherran päätösluettelo 

Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Mari Parkkinen, p. 044 400 4209  

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaiset päätökset 

22.8.- 12.9.2022 numerot 122-138 

Esitys: Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Talousjohtajan päätösluettelo 

Valmistelija: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Esittelijä:  kirkkoherra Mari Parkkinen, p. 044 400 4209  

Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaisen 

päätöksen 24.8. – 2.9.2022 numerot 31-34. 

 

Esitys: Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

132 

Saapuneet kirjeet ja asiakirjat 

Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Mari Parkkinen, p. 044 400 4209  

Kirkkohallituksen yleiskirjeet: 

(https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-

yleiskirjeet) 

24/2022 

Seurakuntien ja seurakuntayhtymien (seurakuntatalouksien) talousarvio-

ohje 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

133 

Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet
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134 

Seuraava kokous 

Kirkkoneuvosto seuraava kokous on 19.10.2022 klo 18.  

 

135 

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun 

mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 19.05. 

 

 

 

Mari Parkkinen  Pasi Tiimo 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään 22.9.2021 

 

 

Jari Laukkanen  Kari Paldanius 

 

 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 22.9.2022 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti 

nähtävänä 23.9. – 6.10.2022 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. 

 

 

Sari Aaltonen 

toimistosihteeri 


