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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 

 

Aika  keskiviikko 16.3.2022 klo 18.30–19.46 

Paikka  Päivärannan kurssikeskus, Päivärannantie 7 

Jäsenet:  Hirvonen Esa puheenjohtaja 

Strömberg Mika varapuheenjohtaja 

Aalto Airi 

Dahlgren Tuija 

Koistinen Sirpa 

Korte Irene 

Kuvaja Marjut 

Kärkäs Pekka 

Lahtinen Juhani 

Lajunen Liisa 

Laukkanen Jari 

Mäkinen Kauko 

Paldanius Kari 

Pohjola Ritva 

Pöntinen Raisa 

Rahkonen Tuula kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja 

Raikaslehto Henna 

Roiha Helena 

Tikka Arto 

Vitikainen Eero 

Rossi Jouko varajäsen 

Mattila Heli varajäsen 

Paavola Antti varajäsen 

 

Poissa:  Solonen Ari 

Viuhko Jaakko 

Martikainen Leena 

Tiihonen Marko 

Ignatius Kalevi 

Peltonen Pentti varajäsen 

Pihkala Arno 

Roiha Ulriikka 
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Muut osallistujat: Mari Parkkinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja 

Tiimo Pasi talousjohtaja 

Kauppinen Sirpa sihteeri 

 

1 

Kokouksen avaus 

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Esa Hirvonen avasi kokouksen.  

Kirkkoherra Mari Parkkinen piti alkuhartauden. 

2 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen 

on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen 

on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille 

viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan 

ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. (KJ 8:5) 

Kokouskutsu on postitettu 4.3.2022 sekä lähetetty sähköpostilla. 

Kokouksen asialista on nähtävänä seurakunnan toimitilassa, 

Imatran Tietotalo, F. O. Virtasenkatu 6, 3. kerros, 4.3.2022 lähtien 

kirkkoherranviraston aukioloaikoina. 

Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä samassa paikassa 17.3.2022 

alkaen 30 päivän ajan. 

Esitys:  Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten 

lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi. (KJ 8:5 ja KL 7:4) 

Päätös:   Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, 

läsnä 23/27. 
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Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee 

kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. 

Esitys:  Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Henna Raikaslehto ja 

Helena Roiha, jotka valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. 

Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 

Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. 

 

4 

Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys:  Ääntenlaskijat valitaan aakkosjärjestyksen lopusta lukien. Vuorossa 

ovat Tuija Dahlgren ja Airi Aalto, jotka valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 

 

5 

Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys:  Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 
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Valtuuston jäsen Ari Solosen eroilmoitus luottamustehtävistä  

Kirkkoneuvosto 9.1.2022 § 6: 

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

Kirkkovaltuuston jäsen Ari Solonen pyytää eroa 

luottamustoimistaan 1.1.2022 alkaen henkilökohtaisesta syystä. 

Solonen valittiin varajäseneksi seurakuntavaaleissa ja hän nousi 

varsinaiseksi valtuuston jäseneksi Erkki Immosen pyydettyä eroa 

omista luottamustoimistaan. 

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.  

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.  
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Esitys:  Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se 

päättää  

1. myöntää Ari Soloselle eron kirkkovaltuuston 

jäsenyydestä 

2. kutsua Myö Yhes -valtuustoryhmän varavaltuutetun 

Pentti Peltosen kirkkovaltuuston varsinaiseksi 

jäseneksi jäljellä olevaksi ajaksi.  
 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
---- 

Kirkkovaltuusto 16.3.2022 § 6: 

Esitys:  Kirkkovaltuusto päättää  

1. myöntää Ari Soloselle eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä,  

2. kutsua Myö Yhes -valtuustoryhmän varavaltuutetun Pentti 

Peltosen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi 

ajaksi.  

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 

 

7 

Jaakko Viuhkon ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä  

Kirkkoneuvosto 23.2.2022 § 33: 

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.  
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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.  

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. 

---- 
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Kirkkovaltuusto 16.3.2022 § 7: 

Esitys:  Kirkkovaltuusto 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. 

 

8 

Seurakuntavaaleja koskeva perusinformaatio 

Kirkkoneuvosto 23.2.2022 § 21: 

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). 
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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.  

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. 

---- 

Kirkkovaltuusto 16.3.2022 § 8: 

Esitys:  Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi seurakuntavaaleja 2022 

koskevan perusinformaation. 

Päätös:  Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi. 

  



IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA  1/2022 10 (15) 

Kirkkovaltuusto 

   16.3.2022 

   

 

9 

Äänestysalueista päättäminen 

Kirkkoneuvosto 23.2.2022 § 22: 

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. 

---- 

Kirkkovaltuusto 16.3.2022 § 9: 

Esitys:  Kirkkovaltuusto päättää, että Imatran seurakunnan muodostavan 

yhden äänestysalueen. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 

 

10 

Vaalilautakunnan jäsenmäärä 

Kirkkoneuvosto 23.2.2022 § 23: 

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).  

  



IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA  1/2022 11 (15) 

Kirkkovaltuusto 

   16.3.2022 

   

 

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. 

---- 

Kirkkovaltuusto 16.3.2022 § 10: 

Esitys:  Kirkkovaltuusto päättää vaalilautakunnan jäsenmäärän. 

Päätös:  Kirkkovaltuusto päätti vaalilautakunnan jäsenmääräksi 6 varsinaista 

- ja 6 varajäsentä. 
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Vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 

Kirkkoneuvosto 23.2.2022 § 24: 

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. 

---- 

Kirkkovaltuusto 16.3.2022 § 11: 

Esitys:  Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan jäsenet ja saman verran 

varajäseniä, jotka eivät ole henkilökohtaisia varajäseniä sekä 

nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. 

Päätös:  Varsinaiset jäsenet: 

• kirkkoherra Mari Parkkinen, Anneli Jantunen, Sirpa Koistinen, 

Arto Rossi, Arto Tikka, Arto Uuksulainen. 

Varajäsenet: 

• Tuija Kuikka 

Varajäseniä täydennetään kirkkovaltuuston toukokuun 

kokouksessa. 

Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Arto Tikka. 

 

12 

Pääluokkatason määrärahan ylittyminen 2021  

Kirkkoneuvosto 23.2.2022 § 29: 

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.  
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Ylityksiin johtaneet syyt esitellään kirkkoneuvostolle kokouksessa 

(liite 1). 

Esitys:  Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 

pääluokkatason ylityksen hyväksyttäväksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

---- 

Kirkkovaltuusto 16.3.2022 § 12: 

Esitys:  Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle pääluokkatason ylityksen 

hyväksyttäväksi. 

Päätös:  Kirkkovaltuusto hyväksyi pääluokkatason ylityksen. 

 

13 

Muut esille tulevat asiat 

Muita asioita ei ollut. 

 

14 

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja ilmoitti, että pöytäkirjaan liitetään KL 24 luvun 

mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 19.46. 

 

 

 

 

 

 

Esa Hirvonen   Sirpa Kauppinen 

puheenjohtaja   sihteeri 
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Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 16.3.2022 

 

 

 

 

 

Henna Raikaslehto   Helena Roiha 

 

 

 

 

Tämän pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on kuulutettu seurakunnan toimiston, Tietotalon 

ilmoitustaululla 3.3. – 16.3.2022. Pöytäkirja pidetään nähtävänä samalla ilmoitustaululla 

sekä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina 17.3. – 16.4.2022, todistaa 

 

 

 

Sirpa Kauppinen 

hallintosihteeri 

 
 

 


