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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika  keskiviikkona 14.12.2022 klo 18.00–20.06 

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 

Raikaslehto Henna jäsen  

Tikka Arto  jäsen  

Vitikainen Eero jäsen  

Aalto Airi  Tuula Rahkosen varajäsen 

 

Muut osallistujat Hirvonen Esa kirkkovaltuuston puheenjohtaja  

Tiimo Pasi  talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

 

Poissa:  Rahkonen Tuula jäsen, varapuheenjohtaja 

Strömberg Mika kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 

 

 

 

180 

Kokouksen avaus 

Kirkkoherra Mari Parkkinen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esityslista on lähetetty sähköpostilla 7.12.2022. 

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. 

 

182 

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 Henna Raikaslehto ja Arto Tikka. 

Pöytäkirja tarkastetaan Tietotalolla 15.12.2022. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

183 

Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

184 

Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 
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Kirkkovaltuuston 5.10. ja 30.11.2022 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.  

Kirkkovaltuusto piti kokoukset 5.10. ja 30.11. 

Esitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 5.10. ja 30.11. tekemät 

päätökset ovat lainmukaisia ja täytäntöönpanokelpoisia.  

 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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186 

Sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsenen ja varajäsenen vaali vuosiksi 2023–2026  

Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Mari Parkkinen 044 400 4209  

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksoten) 

ja Etelä-Karjalan maakunnan evankelisluterilaisten seurakuntien 

välinen yhteistoimintasopimus sairaalasielunhoitopalvelujen 

toteuttamisesta hyväksyttiin KN 10.6.2022 §64.  

Sopimuksen 2 §:n mukaan Imatran kirkkovaltuusto valitsee 

johtokuntaan yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. 

Esitys:  Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee 

Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston 

alaiseen sairaalasielunhoidon johtokuntaan yhden jäsenen ja 

hänelle henkilökohtaisen varajäsenen vuosiksi 2023–2026. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

187 

Kolehtisuunnitelma 1.1. – 30.5.2023 

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

Esityslistan liitteenä on kolehtisuunnitelma ajalle 1.1. - 30.5.2023.  

Esitys:  Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle 1.1. – 

30.5.2022. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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188 

Raha- ja arvopaperitarkastajien tarkastuskertomus 2022 

 

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 8.12.2022 seurakunnan 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. 
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Palkka-asia 

 

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

Valmistelijat: esimiehet/työalajohtajat 

Esittelijä: palkka-asiamies Pasi Tiimo p. 040 505 7460 
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190 

Henkilöstöasia 

 

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

 

Valmistelijat: hautaustoimen päällikkö Kaarle Fabritius ja talousjohtaja Pasi 

Tiimo 

Esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 
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191 

Hautaustoimen hinnasto 2023 

 

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

Hautaustoimen hintoja on tarkistettu viimeksi kirkkoneuvoston 

kokouksessa 19.10.2019, jossa tehdyllä päätöksellä uusi hinnasto 

astui voimaan vuoden 2020 alusta alkaen. Hautaustoimen hinnat 

Imatralla ovat valtakunnallisesti alhaisimmasta päästä.  

Tavoitteena ja periaatteenahan on, että hautaustoimen kulut 

katettaisiin mahdollisimman pitkälti myyntituloilla. Nyt tehtävät 

hinnantarkistukset pyritään suuntaamaan siten, että ne kohdistuvat 

seurakunnan jokapäiväisessä toiminnassa aiheutuvien 

energiakulujen (sähkö, lämpö, maakaasu ja polttoaineet) 

kattamiseen. Seurakuntalaiselta laskutettaviin kertaluontoisiin 

maksuihin kuten hautamaksuihin ja hautasijahintoihin ei ole 

tarkoitus puuttua. Korotusmäärät vaihtelevat, mutta sijoittuvat 

kaikki 5–15 prosentin välille. 

Hautaustoimilain mukaisesti kaikkien imatralaisten ja sellaisten 

ulkopaikkakuntalaisten, joiden suvulla on jo hauta Tainionkosken 

hautausmaalla, hautaoikeudesta perittävät maksut ovat samat. 

Hautaushinnat sisältävät haudan avaamisen ja peittämisen. 

Siunauskappelin ja kylmätilojen vuokra peritään erikseen ja niiden 

hintoja tarkistetaan. 

Nyt tarkistettavista hinnoista eniten painetta kohdistuu maakaasua 

käyttövoimanaan käyttävän krematorion tuhkaushintoihin. 

Vuodesta 2020 alkaen käytössä on ollut eri hinta imatralaisten ja 

ulkopaikkakuntalaisten vainajien tuhkaukselle. Tänä vuonna rajusti 

kohonnutta maakaasun hinnannousua ei millään voida 

täysimääräisesti siirtää tuhkaushintoihin vaan ainoastaan osittain 

siten, että imatralaisten tuhkattavien osalta hintaa nostetaan 15 

€:lla ja ulkopaikkakuntalaisten 40 €:lla.  
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Esityslistan liitteenä ”Hautaustoimen hinnasto 2023” sekä 

alkuperäiset lähtöhinnat.  

 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että hautaustoimen hintoja tarkistetaan 

liitteenä olevan ”Hautaustoimen hinnasto 2023” mukaisiksi 1.1.2023 

alkaen. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

192 

Hautainhoidon hinnasto 2023 

 

Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo 0. 040 505 7460 

Hautainhoidon hintoja ohjaa yleisen kustannustason kehitys.  

Hautainhoidon hinnat ovat Imatran seurakunnassa olleet samat 

vuodesta 2018 alkaen, mutta kustannukset ovat nousseet. 

Kustannustason noustessa hautainhoitorahaston taloudellinen 

tasapaino jää saavuttamatta, jos mitään ei tehdä. 

Varsinkin kesäkukkien kasvatus on puutarhoilla kallistunut energian 

hinnannousun myötä mikä tulee näkymään ensi kesän hinnoissa. 

Keväällä todennäköisesti tulevien palkantarkistusten aiheuttamat 

työvoimakustannusten nousuvaikutukset  pyritään tasaamaan 

parantuneella työvoiman käytön suunnittelulla ja tehostamisella. 

Hoitohintoihin esitetään 4 %:n korotusta kautta linjan. Hinnat 

pyöristetään lähimpään tasaeuroon normaalin pyöristyssäännön 

mukaisesti.  Liitteenä esitys hinnastoksi 2023. 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että hautainhoidon hintoja tarkistetaan 

liitteenä olevan ”Hautainhoidon hinnasto 2023” mukaisiksi 1.1.2023 

alkaen. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

  



IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA  10/2022 12 (18) 

Kirkkoneuvosto 

   14.12.2022 

 

 

193 

Kaavoitusaloitteen toimittaminen kaupungille Imatrankosken kirkon alueesta 
 

Valmistelijat: kirkkoherra Mari Parkkinen ja talousjohtaja Pasi Tiimo  

Esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo 040 505 7460 

Imatrankosken kirkosta (153–12–67–1) luopumiseen tähtääviä 

toimia on ylimmän johdon toimesta tehty kirkkovaltuuston 

antaman mandaatin mukaisesti. 

Kirkkoherra on ollut yhteydessä moniin asiassa sidonnaisiin 

viranomaisiin mm. kirkkotekstiilien puhdistuksen (Etelä-Karjalan 

museo), lainataulujen palautuksen (Lahden museot) ja kirkon 

desakralisaation (tuomiokapituli) osalta.  

Imatran kaupunkia on lähestytty rakennuksen mahdolliseen 

käyttötarkoituksen muutokseen ja alueen kaavakehitykseen 

liittyvissä asioissa. Museoviranomainen on kiinnostunut viimeksi 

mainituista rakennukseen liittyvistä muutossuunnitelmista ennen 

lausuntonsa antamista asiaan.  

Tässä vaiheessa luopumisprosessia seurakunnan tulee jättää 

kaupungille kaavoitusaloite. Ensimmäiseksi laaditaan 

luonnosmaiset piirustukset kiinteistön kehittämismahdollisuuksista 

ja maankäytöllisistä ratkaisuista. Laadintatyö tilataan ostopalveluna 

asiassa konsulttina toimivalta arkkitehti Kimmo 

Hartikaiselta/Granlund Oy. Työhön on varattu rahaa 2023 

talousarviossa. Kaavaprosessin kesto on lyhimmillään 5–8 kk. 

Talousjohtaja tiedottaa kirkkoneuvostoa prosessin etenemisestä. 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää jättää Imatrankosken kirkko -kiinteistöä 

(153–12–67–1) koskevan kaavoitusaloitteen ja valtuuttaa 

talousjohtajan hoitamaan asiaa eteenpäin sekä allekirjoittamaan 

tarvittavat asiakirjat. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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194 

Käyttökorvaukset seurakunnan toimitiloista 2023 
 

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

 

Kirkkoneuvosto on edellisen kerran 26.11.2016 § 226 

kokouksessaan vahvistanut tämänhetkiset voimassa olevat 

toimitiloja koskevat korvaukset eli hinnat ovat olleet samat viimeiset 

6 vuotta. Niitä on pakko tarkistaa lähemmäs tämän hetken 

ylläpitokustannustasoa. Jo pelkästään seurakunnan maksama 

sähkön hinta on kuuden vuoden takaisesta tasosta yli 

nelinkertaistunut. 

Tarkistetaan seurakunnan toimitilojen käyttökorvaushinnoittelua 

1.1.2023 alkaen. Liitteenä on uusi hinnoitteluesitys vanhan rinnalla. 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että toimitilojen käyttökorvauksia 

tarkistetaan liitteenä olevan hinnoitteluesityksen mukaisiksi 

1.1.2023 alkaen. 

 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

Lisäksi kirkkoneuvosto ohjeisti virkamiehiä selvittämään 

vaihtoehtoisia hinnoittelumalleja tulevaa hinnaston tarkastelu 

ajankohtaa varten. 

 

195 

Päivärannan kurssikeskuksen lämmitysmuodon muutos 

Valmistelijat: kiinteistöpäällikkö Jari Nousiainen ja talousjohtaja Pasi Tiimo 

Esittelijä:  talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Päivärannan keskusöljylämmityksen vaihtaminen johonkin 

edullisempaan ja ympäristöystävällisempään muotoon on ollut 

suunnitteilla vuoden päivät. Maalämpökaivoja alueelle ei saa 

porata, joten vaihtoehdoksi jää maanpäällinen 

lämpöpumppuratkaisu, pellettivoimala, aurinkopaneelit tai näiden 

yhdistelmä. Lämmitettäviä kuutioita on paljon, joten tilalle tulevalta 

järjestelmältä vaaditaan tiettyä kokoa ja suorituskykyä, kun 

kulutushuiput talvipakkasilla ovat käsillä.  



IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA  10/2022 14 (18) 

Kirkkoneuvosto 

   14.12.2022 

 

 

LämpöYkkönen Oy on tehnyt seurakunnalle tarjouksen ratkaisusta, 

jossa päälämmitysjärjestelmän rinnalle asennettaisiin 

lämpöpumpputekniikalla toimiva kohteeseen mitoitettu 

energiansäästöratkaisu. Suurin osa tarvittavasta energiasta 

tuotettaisiin lämpöpumpuilla ja kulutushuipuissa esim. kovina 

pakkaspäivinä vanha järjestelmä tuottaisi loput. Toimintamalli olisi 

palvelusopimuspohjainen, jossa toimittajan kanssa solmittaisiin 7-

vuotinen palvelusopimus. Se on tavallaan kuin huoltoleasing -

sopimus, joka pitää sisällään kaiken laitteiston asennuksesta sen 

huoltoon ja vakuuttamiseen asti. Asiakas maksaa kaikesta kiinteää 

kuukausivuokraa kunnes 7 vuoden jälkeen laitteisto lunastetaan 

nimellisarvoonsa itselleen. Huoltosopimusta ja vakuutusta voi sen 

jälkeen jatkaa tai olla jatkamatta. Toimintamalli on käytössä useissa 

julkisyhteisöissä, eritoten kunnissa ja kaupungeissa.  

Toimintamallin etuna on, että se ei vaadi käyttäjältään 

alkuinvestointia vaan päinvastoin se vapauttaisi käyttöpääomaa 

lämmityskustannusten pienentyessä - Päivärannan tapauksessa 

noin 40 tuhannella eurolla vuosittain verrattuna nykyiseen 

öljylämmitykseen. CO2 -päästöt vähenisivät laskelman mukaan 116 

tonnia vuodessa kiinteistön hiilijalanjäljen pienentyessä 64 %. Vielä 

jos poltettava lämmitysöljy vaihdetaan biopohjaiseen, pienenenisi 

hiilijalanjälki entisestään. 

Puheissa aikaisemmin ollut aurinkopaneelien hankinta ei olisi 

edelleenkään poissuljettu, sillä ne olisivat liitettävissä uuteen 

hybridijärjestelmään pienentäen edelleen kurssikeskuksen 

sähkölaskua. Paneelien hankintaankin vapautuisi edellä mainittu 

lämmityksestä säästyvä rahamäärä, joka muutoin kuluisi 

lämmitysöljyostoihin.  

Saatu tarjous ja laskelmat ovat esityslistan liitteenä keskustelun 

herättäjäksi. 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä LämpöYkkönen Oy:n tarjouksen 

Päivärantaan lämmöntuotannon hybridijärjestelmän 

toimittamisesta palvelusopimuksen mukaisesti ja valtuuttaa 

talousjohtajan allekirjoittamaan vaadittavat asiakirjat.  

Päätös: Kirkkoneuvosto palautti asian uudelleen valmisteluun siten, että 

lämmitysmuodon muutokselle haetaan vaihtoehtoinen malli. 
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196 

Verotulokertymä 1–11/2022 

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 1–11 

kk 

4.445.833 € 472.530 € 

Kert. 1–11/2022  4.754.672 € 473.033 €  

tot-%. / keskim. -% 98,0 % / 91,7 %   

Ylitys / - Alitus (€) 308.839 € 503 € 

Kert. 1–11/2021 4.664.264 €  

 Muutos ed. 

vuod. vast. ajank. 

€/% 

90.408 € / 2 %  

 

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Kirkkoherran päätösluettelo 

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

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaiset päätökset 

9.11.- 5.12.2022 numerot 163-179. 

Esitys: Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

198 

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 17.11. – 25.11.2022 numerot 48-49. 

Esitys: Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

199 

Saapuneet kirjeet ja asiakirjat 

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

Kirkkohallituksen yleiskirjeet: 

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

yleiskirjeet) 

28/2022 

Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2023–2026 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

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


IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA  10/2022 17 (18) 

Kirkkoneuvosto 

   14.12.2022 

 

 

200 

Muut esille tulevat asiat 

Talousjohtaja Pasi Tiimo informoi tablettien vuokrasopimusten 

päättymisestä. 

Kari Paldanius lausui kiitokset poisjääville sekä jatkaville jäsenille. 

Eero Vitikainen muistutti avoimena olevasta ”Tainionkosken kirkon 

alttarinäkymä” – aloitteesta (KV 4/2018 § 45) sekä lausui Eino Leinon 

runon. 

201 

Seuraava kokous 

Kirkkoneuvoston seuraava kokous on 22.2.2023. 

 

202 

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun 

mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 20.06. 

 

 

Mari Parkkinen  Pasi Tiimo 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään 15.12.2022 

 

 

Henna Raikaslehto   Arto Tikka 
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Kirkkoneuvosto 

   14.12.2022 

 

 

 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 15.12.2022 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti 

nähtävänä 16.12. – 29.12.2022 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. 

 

Sari Aaltonen 

toimistosihteeri 


