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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 

 

Aika  keskiviikko 11.5.2022 klo 18.30 – 20.30 

Paikka  Päivärannan kurssikeskus, Päivärannantie 7 

Jäsenet:  Hirvonen Esa puheenjohtaja 

Strömberg Mika varapuheenjohtaja 

Aalto Airi 

Dahlgren Tuija 

Hallikainen Eija varajäsen 

Koistinen Sirpa 

Korte Irene 

Kuvaja Marjut 

Lahtinen Juhani 

Lajunen Liisa 

Laukkanen Jari 

Mattila Heli varajäsen 

Mäkinen Kauko 

Paavola Antti varajäsen 

Paldanius Kari 

Pihkala Arno 

Pohjola Ritva 

Pöntinen Raisa 

Rahkonen Tuula kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja 

Raikaslehto Henna 

Roiha Helena 

Rossi Jouko 

Tikka Arto 

Vitikainen Eero 

 

 

Poissa:  Ignatius Kalevi 

  Kärkäs Pekka 

  Martikainen Leena 

  Peltonen Pentti 

  Roiha Ulriikka 

  Tiihonen Marko  

  Kauppinen Sirpa hallintosihteeri 
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Muut osallistujat: 

Parkkinen Mari kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja  

Tiimo Pasi talousjohtaja, sihteeri 
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Kokouksen avaus 

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Esa Hirvonen avasi kokouksen. 

Kirkkoherra Mari Parkkinen piti alkuhartauden. 
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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 4.5.2022 sekä lähetetty sähköpostilla. 

Kokouksen asialista on nähtävänä seurakunnan toimitilassa, 

Imatran Tietotalo, F. O. Virtasenkatu 6, 3. kerros, 4.5.2022 lähtien 

kirkkoherranviraston aukioloaikoina. 

Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä samassa paikassa 12.5.2022 

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 jäsenten 

lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi, läsnä 24/27. 
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Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee 

kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. 

Esitys:  Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Ulriikka Roiha ja Jouko 

Rossi, jotka valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. 

Päätös:  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouko Rossi ja Arto Tikka. 

 

18 

Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys:  Ääntenlaskijat valitaan aakkosjärjestyksen lopusta lukien. Vuorossa 

ovat Eero Vitikainen ja Arto Tikka, jotka valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 

 

19 

Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys:  Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 
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Imatran seurakunnan strategian hyväksyminen vuosille 2023-2025 

Kirkkoneuvosto 20.4.2022 § 62: 

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

Kirkkoneuvoston jäsenet Eero Vitikainen, Henna Raikaslehto ja Kari 

Vepsä jättivät 12.6.2019 aloitteen, jonka mukaan Imatran 

seurakunnassa otetaan käyttöön strateginen suunnitteluprosessi.  

Kirkkoneuvosto hyväksyi aloitteen kokouksessaan 18.9.2020 (§147): 

Seurakunnan strategista työskentelyä johtaa kirkkoherra. Keskeinen 

rooli on myös kirkkovaltuustolla, kirkkoneuvostolla, talous- ja 

hallintojohtajilla. He kantavat vastuun strategisten päätösten 

tekemisestä ja toimeenpanemisesta.  

Luottamushenkilöiden vastuulla on päätetyn toiminnan laajuuden 

edellyttämien resurssien mahdollistaminen (henkilö- ja 

talousresurssit).  

Neuvosto esitti, että henkilöstö osallistuu strategiseen 

suunnitteluprosessiin työala- ja tehtäväkohtaisissa tiimikokouksissa. 

Strategiaseminaarin linjausten pohjalta kukin työala asetti itselleen 

3–5 avaintavoitetta ja laati avaintavoitteiden toteutumista seuraavat 

mittarit. 

Ensimmäinen valtuustoseminaari järjestettiin 22.1.2020 

Päivärannassa. Henkilöstökysely toteutettiin tammikuun 2020 

aikana.  

Prosessia varten perustettiin strategiatyöryhmä, johon kirkkoherra 

Arto Marttisen toimesta kutsuttiin seuraavat jäsenet: Mika 

Strömberg, valtuuston varapj., Eero Vitikainen, neuvoston jäsen, 

Pirjo Tiippana, varhaiskasvatuksen työalajohtaja, Heidi Kvist, 

tiedottaja, Ismo Vänskä, musiikin työalajohtaja, Pasi Tiimo, 

talousjohtaja ja Arto Marttinen, kirkkoherra. Ensimmäinen kokous 

pidettiin 18.2.2020. Tämän jälkeen korona katkaisi 

strategiatyöryhmän työskentelyn ja strategian valmistelu on ollut 

pysähdyksissä.  

 



IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA  2/2022 6 (13) 

Kirkkovaltuusto 

   11.5.2022 

   

 

Uusi kirkkoherra Mari Parkkinen jatkoi strategiatyöskentelyä 

henkilöstön kanssa yhteisessä Tulevaisuustyöskentelyssä 

10.11.2021. Strategiatyöryhmä on kokoontunut 7.3., 25.3., ja 

11.4.2022. Kirkkoherra esitteli johtoryhmälle strategialuonnoksen 

6.4.2022. Henkilöstölle strategialuonnos esitellään 4.5.2022 teams 

kokouksessa ja työskentelyyn liittyy yhteinen strategiainnovointi 

Päivärannassa 8.6.2022. Valtuustoa on kuultu iltaseminaarissa 

6.4.2022.   

Strategian sisältö käsitellään ja hyväksytään kevään 2022 aikana, 

jolloin uusi strategia on työvälineenä työaloilla tehtäessä 

toimintasuunnitelmia vuodelle 2023. Strategian ulkoasu tehdään 

valmiiksi syksyn 2022 aikana. 

Strategia esitellä neuvoston kokouksessa. 

Esitys:  Kirkkoneuvosto käsittelee kirkkoherran esittelemän Imatran 

seurakunnan strategian vuosille 2023–2025. Kirkkoneuvosto 

lähettää strategian kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi. 

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Imatran 

seurakunnan strategian vuosille 2023–2025. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 
---- 

Kirkkovaltuusto 11.5.2022 § 20: 

Esitys:  Kirkkovaltuusto käsittelee Imatran seurakunnan strategian 

esityksen vuosille 2023-2025.  

Kirkkovaltuusto hyväksyy Imatran seurakunnan strategian vuosille 

2023–2025. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 
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Vaalilautakunnan varajäsenet 

Kirkkoneuvosto 20.4.2022 § 59: 

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

Kirkkovaltuusto 16.3.2022 § 11: 

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).  
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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.  

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. 

 

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 

kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan puuttuvat varajäsenet (5). 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

---- 

Kirkkovaltuusto 11.5.2022 § 21: 

Esitys:  Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puuttuvat varajäsenet (5). 

Päätös:  Vaalilautakunnan varajäseniksi nimettiin Sari Aaltonen, Esa 

Hirvonen, Anna-Liisa Kojo, Sami Parkkinen ja Arno Pihkala. 
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Kirkkoneuvoston jäsenmäärän vähentäminen 

Kirkkoneuvosto 20.4.2022 § 60: 

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

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä 

varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä 

määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa 

vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset 

varajäsenet (KL §10:2). 

Kirkkovaltuuston jäsenmäärä määräytyy seurakunnan jäsenmäärän 

mukaisesti (KJ 8:1). Seurakunnassa, jossa 10 001–20 000, valtuuston 

jäsenmäärä on 27.  

Kirkkoneuvosto käsitteli 26.8.2020 (§79) kirkkoneuvoston 

jäsenmäärän vähentämistä. Kirkkovaltuuston jäsenten luku 

määrätään seurakunnan väkiluvun perusteella (KL 9:2). Imatran 

seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenten luku oli edellisellä 

valtuustokaudella 33, mutta uudella valtuustokaudella jäsenten 

luku on 27, koska seurakunnan jäsenten luku oli 1.1.2018 alle 

20.000 (KJ 8:1). Kirkkoneuvosto esitti kirkkovaltuustolle, että se käy 

keskustelun onko tarvetta vähentää kirkkoneuvoston jäsenten 

lukumäärää kymmenestä kahdeksaan, jolloin se paremmin vastaisi 

vähentynyttä valtuuston jäsenmäärää.  

Kirkkovaltuusto käsitteli kokouksessaan 14.10.2020 (§34) 

kirkkoneuvoston jäsenten lukumäärän vähentämistä kymmenestä 

kahdeksaan ja totesi, että voidaan aloittaa valmistelut 

kirkkoneuvoston jäsenmäärän vähentämiseksi kymmenestä 

kahdeksaan seuraavaa valtuustokautta varten, joka alkaa 2023.  

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 

kirkkovaltuusto käy keskustelun kirkkoneuvoston jäsenmäärästä. 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto 

päättää vähentää kirkkoneuvoston jäsenmäärän kahdeksaan 

vuodesta 2023 alkaen. 

 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

---- 
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Kirkkovaltuusto 11.5.2022 § 22: 

Esitys:  Kirkkovaltuusto käy keskustelun kirkkoneuvoston jäsenmäärän 

vähentämisestä. Kirkkovaltuusto päättää vähentää kirkkoneuvoston 

jäsenmäärän kahdeksaan vuodesta 2023 alkaen. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 
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Tilinpäätös 2021 

Kirkkoneuvosto 23.3.2022 § 44 

 

Valmistelija ja esittelijä: Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

 

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan talousarviovuodelta on 

laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun 

loppuun mennessä.  

Tilivuosi 2021 oli isompien kiinteistökorjausten osalta välivuosi. 

Merkittävin kiinteistöjä koskeva menoerä oli seurakuntakeskuksen 

purkaminen, joka alkoi syyskuussa ja valmistuu kuluvan vuoden 

puolella. Tällöin myös vuodelle 2021 budjetoidun purku-urakan 

viimeinen erä siirtyi rasittamaan kuluvan vuoden taloutta. 

Koronapandemiakaan ei hellittänyt vaan päinvastoin paheni. 

Toimintoja pystyttiin kuitenkin pitämään paremmin auki kuin 

ensimmäisenä koronavuonna ja sitä kautta toimintatuottajakin 

syntyi. Kansalaisten verotettava tulo kuitenkin nousi 

koronavuodesta huolimatta, ja sitä mukaa myös verokertymät 

kasvoivat niin kunnissa kuin seurakunnissa. Imatran seurakunnan 

osalta kasvua tuli 1 %:n verran, mitä voidaan pitää hyvänä 

saavutuksena. Pääasiassa budjetoitua parempien verotulojen sekä 

lykkääntyneen purkukustannuserän yhteisvaikutuksesta 

seurakunnan tilinpäätös muodostui 169.981,64 euroa 

ylijäämäiseksi. 
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Toimintatuotot kasvoivat 966.189,81 euroon (889.180,53 € vuonna 

2020).  

Toimintakuluja (ilman sisäisiä vyörytyksiä) kertyi 5.538.428,41 € 

(5.794.877,24 €). Pieneneminen selittyy kiinteistökorjausten 

välivuodella. Henkilöstökulut kääntyivät monen vuoden jälkeen taas 

nousuun 3.295.036,20 euron tasollaan (3.186.839,57 €) ja 

tämänkaltaista kehityskulkua voidaan pitää huolestuttavana, kun 

tiedossa on, että verotuloilla tulee olemaan laskeva trendi. 

Maksuvalmius parani 104:än päivään (71).  

Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi yhteensä kaikkiaan 

5.571.153,14 € (5.521.328,48 €), mikä tarkoittaa 114 %:n toteumaa 

budjetoidusta ja lähes 50.000 €:n nousua edellisvuodesta. 

Vuosikate oli hienosti 472.560,40 € positiivinen kun se vuotta 

aiemmin oli 99.712,95 euroa positiivinen.  

Hautainhoitorahaston tilinpäätös tilikaudelta 2021 on ylijäämäinen 

85.467,86 € (22.628,16 €). Hautainhoitorahaston varat olivat 

31.12.2021 yhteensä 1.260.370,24 € (1.314.842,18 €).  

Tilinpäätöksen luvut ovat vertailukelpoisia edellisen vuoden 

vastaaviin lukuihin.  

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seurakunnan ja 

hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2021, allekirjoittaa 

sen sekä jättää tilintarkastajille tarkastettavaksi. 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan 

ylijäämä 169.981,64 € ja hautainhoitorahaston ylijäämä 85.467,86 € 

siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään. 

 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

---- 
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Kirkkovaltuusto 11.5.2022 § 23 

 

 

Esitys: Kirkkovaltuusto käsittelee vuoden 2021 seurakunnan ja 

 hautainhoitorahaston tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. 

 

   Kirkkovaltuusto päättää vahvistaa seurakunnan ja 

 hautainhoitorahaston tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden 

 tilivelvollisille. 

 

   Kirkkovaltuusto päättää siirtää seurakunnan ylijäämän 169.981,64 € ja 

 hautainhoitorahaston ylijäämän 85.467,86 € aikaisempien vuosien 

 ylijäämään. 

 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 

 

24 

Muut esille tulevat asiat 

Eero Vitikainen esitti strategian käsittelyn yhteydessä, että työyhteisö 

pyrkisi kokoontumaan yhteen esimerkiksi kerran kuukaudessa 

iltapäivällä tuokion hetken yhteisöllisyyden lisäämiseksi. 

Nimettiin kirkkovaltuutettujen joukosta seppeleen laskijat Tuula 

Rahkonen, Tuija Dahlgren, Juhani Lahtinen, Antti Paavola ja Eero 

Vitikainen Kaatuneiden muistopäivän tilaisuuksiin sankarihaudoille. 

Talousjohtaja toi esiin kirkkovaltuustolle tulevan syksyn 

päätöksentekoa varten pohdittavaksi Yleiskirjeen 16/2022 ”Suositus 

kirkollisveroprosentin alentamisesta” sisällön. 
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Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja ilmoitti, että pöytäkirjaan liitetään KL 24 luvun 

mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 20.30. 

 

 

Esa Hirvonen  Pasi Tiimo 

puheenjohtaja  Sihteeri 

 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 12.5.2022 

 

 

 

Jouko Rossi   Arto Tikka 

 

 

Tämän pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on kuulutettu seurakunnan toimiston, Tietotalon 

ilmoitustaululla 4.5. – 11.5.2022. Pöytäkirja pidetään nähtävänä samalla ilmoitustaululla 

sekä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina 12.5. – 11.6.2022, todistaa 

 

 

 

Sari Aaltonen 

toimistosihteeri 

 


