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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 

 

Aika  keskiviikko 5.10.2022 klo 18.30–19.55. 

Paikka  Päivärannan kurssikeskus, Päivärannantie 7 

Jäsenet:  Hirvonen Esa puheenjohtaja 

Aalto Airi 

Dahlgren Tuija 

Koistinen Sirpa 

Korte Irene 

Kuvaja Marjut 

Lahtinen Juhani 

Lajunen Liisa 

Laukkanen Jari 

Mäkinen Kauko 

Paldanius Kari 

Pihkala Arno 

Pohjola Ritva 

Pöntinen Raisa 

Rahkonen Tuula kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja 

Raikaslehto Henna 

Roiha Helena 

Roiha Ulriikka 

Rossi Jouko 

Tikka Arto 

Vitikainen Eero 

 

Poissa:  Strömberg Mika varapuheenjohtaja 

Ignatius Kalevi 

Kärkäs Pekka 

Martikainen Leena 

Peltonen Pentti 

Tiihonen Marko 

  Kauppinen Sirpa hallintosihteeri 
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Muut osallistujat: 

Parkkinen Mari kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja  

Tiimo Pasi talousjohtaja, sihteeri 

 

 

26 

Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Esa Hirvonen avasi kokouksen. 

Kirkkoherra Mari Parkkinen piti alkuhartauden. 

27 

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 26.9.sekä lähetetty sähköpostilla. 

Kokouksen asialista on nähtävänä seurakunnan toimitilassa, 

Imatran Tietotalo, F. O. Virtasenkatu 6, 3. kerros, 26.9. lähtien 

kirkkoherranviraston aukioloaikoina. 

Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä samassa paikassa 6.10. 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 21/27. 
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28 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee 

kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. 

Esitys:  Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Marko Tiihonen ja Arto 

Tikka, jotka valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. 

Päätös:  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Airi Aalto ja Eero Vitikainen. 

 

29 

Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys:  Ääntenlaskijat valitaan aakkosjärjestyksen lopusta lukien. Vuorossa 

ovat Marko Tiihonen ja Jouko Rossi, jotka valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös:  Ääntenlaskijoiksi valittiin Airi Aalto ja Jouko Rossi. 

 

30 

Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys:  Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös:  Esityslista hyväksyttiin. 
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31 

Imatrankosken kirkko  

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

Taustaa 

Imatran seurakunnan kirkkovaltuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 

13.10.2021 (54§) ja päätti seuraavaa:   

 

Kirkkovaltuusto 13.10.2021 § 54  

Esitys:  1. Kirkkovaltuusto toteaa, että se on perehtynyt 

Imatrankosken kirkon tilanteeseen 

valtuustoseminaarissa 4.9.2021  

2.Kirkkovaltuusto päättää kiinteistöstrategian 

mukaisesti, että seurakunta luopuu Imatrankosken 

kirkosta, 

3. valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan 

suorittamaan kirkosta luopumiseen vaadittavat 

toimenpiteet ja  

4. edellyttää, että kirkkoherra ja/tai talousjohtaja 

tiedottaa aina, kun kirkosta luopumiseen tähtäävissä 

toimenpiteissä on päästy eteenpäin.  

Päätös:  Esitys hyväksyttiin.  

---- 

 

Kirkkoneuvosto 24.8.2022 § 100: 

 

Kirkkoherra Mari Parkkinen on valtuuston tekemän valtuutuksen 

mukaisesti edistänyt Imatrankosken kirkosta luopumiseen tähtääviä 

toimenpiteitä. Syksyn 2021 aikana käytiin useita keskusteluja Jääski 

seuran puheenjohtaja Kirsi Juuran sekä kirkkohallituksen 

kulttuuriperintöasiantuntija Saana Tammiston kanssa. Yhteinen 

tapaaminen järjestettiin Imatrankosken kirkolla 19.10.2021.   

Tapaamisessa käytiin läpi Jääskestä tuotua kirkollista esineistöä. 

Saana Tammiston ohjeistus oli, että esineistö tulee siirtää uusiin 

tiloihin niille varatuissa erityisissä laatikoissa ja sisäilmaongelman 

takia tekstiilit tulee käyttää puhdistuksessa ennen siirtämistä.  
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Edelleen Tammisto totesi, että ehtoollisvälineet säilyisivät parhaiten 

käytössä, joten niiden käyttöä muissa seurakunnan tiloissa 

pohditaan. Muu esineistö on tarkoitus saada pysyväisnäyttelyyn 

seurakunnan tiloihin. 

 

Koska Imatrankosken kirkko ei ole kirkko sanan varsinaisessa 

merkityksessä, vaan kirkollinen rakennus (KL 14:1 § 2), lausunnon 

kirkkorakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisesta ja sen 

poistamisesta käytöstä antaa Etelä-Karjalan museo.   

Jotta he voivat antaa lausunnon, täytyy kohteesta tehdä ensin 

selvitys rakennuksen rakennushistoriallisesta merkityksestä. 

Rakennushistoriaselvitystä tekemään valittiin FM Teija Ahola, 

Selvitystyö Ahola. Ahola aloitti työnsä huhtikuussa 2022 ja selvitys 

valmistui elokuussa 2022. Selvitys esityslistan liitteenä. 

 

Seuraava toimenpide on pyytää lausunto kirkkorakennuksen 

käyttötarkoituksen muuttamisesta ja sen poistamisesta käytöstä 

Etelä-Karjan museolta. Kirkkoherra Mari Parkkinen jatkaa asian 

valmistelua. 

 

Esitys:  Kirkkoneuvosto tutustuu selvitykseen ja merkitsee sen tiedoksi. 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi. 

---- 

 

Kirkkovaltuusto 5.10.2022 

Esitys:   Kirkkovaltuusto tutustuu selvitykseen ja merkitsee sen tiedoksi. 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi. 
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32 

Vaalilautakunnan varajäsenen esteellisyyden toteaminen ja uuden varajäsenen 

valinta 

Kirkkoneuvosto 24.8.2022 § 106: 

Valmistelija: hallintosihteeri Sirpa Kauppinen  

Esittelijä: kirkkoherra Mari Parkkinen, p. 044 400 4209 

Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 11.5.2022 § 21 Esa Hirvosen 

vaalilautakunnan varajäseneksi. Hän on tullut valinnan jälkeen 

esteelliseksi toimimaan vaalilautakunnan varajäsenenä, koska 

hänen tyttärensä on asettumassa ehdolle seurakuntavaaleissa.  

Kirkkolain 23 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan vaalilautakunnan 

jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa hänet vapautetaan 

luottamustoimesta. Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan 

vapauttamisesta päättää se toimielin, joka on valinnut 

luottamushenkilön, eli kirkkovaltuusto.  

Siihen saakka, kunnes vaalilautakunnan jäsen on vapautettu 

tehtävästään, vaalilautakunta katsoo hänet esteelliseksi toimimaan 

vaalilautakunnassa. 

Esitys:   Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että  

1. kirkkovaltuusto vapauttaa Esa Hirvosen vaalilautakunnan 

varajäsenen tehtävästä (KL 23:19,4) 

2. kirkkovaltuusto valitsee Esa Hirvosen tilalle varajäsenen 

vaalilautakuntaan. 

 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 

---- 
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  Kirkkovaltuusto 5.10.2022 

Esitys:   Kirkkovaltuusto 

1. kirkkovaltuusto vapauttaa Esa Hirvosen vaalilautakunnan 

varajäsenen tehtävästä (KL 23:19,4) 

2. kirkkovaltuusto valitsee Esa Hirvosen tilalle varajäsenen 

vaalilautakuntaan. 

Päätös:  Kirkkovaltuusto vapautti Esa Hirvosen vaalilautakunnan varajäsenen 

tehtävistä ja tilalle varajäseneksi valittiin Tuula Sutela (Sirpa Koistinen 

esitti). 

 

33 

Katsaus seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen 1–7/2022 

Kirkkoneuvosto 24.8.2022 § 108 

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

Seurakunnan taloudellinen tilanne näyttää vuoden takaiseen 

vastaavaan verrattuna selvästi heikommalta, mutta ei 

lohduttomalta. Varsinkin energiahintojen ja henkilöstökulujen 

nousu näkyvät kulupuolella selvästi. Verotulot olivat kesäkuuhun 

asti viime vuotta edellä, mutta notkahtivat heinäkuussa.  

 

Seitsemän kuukauden väliajo on esityslistan liitteenä ja se käydään 

tarkemmin läpi kokouksessa. 

 

Esitys:  Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi. 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi. 

---- 

Kirkkovaltuusto 5.10.2022 

Esitys:  Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi. 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi. 
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34 

Tuloveroprosentti vuodelle 2023 

Kirkkoneuvosto 21.9.2022 § 125 

  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  

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.  
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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.  

 

Esitys:  Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2023 

tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,65 %. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin 

---- 

 

Kirkkovaltuusto 5.10.2022 

Esitys:  Kirkkovaltuusto päättää vahvistaa vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 

1,65 %. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 
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35 

Muut esille tulevat asiat 

Muita asioita ei ollut. 

 

36 

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja ilmoitti, että pöytäkirjaan liitetään KL 24 luvun 

mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 19.55. 

 

 

Esa Hirvonen  Pasi Tiimo 

puheenjohtaja  sihteeri 

 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 6.10.2022 

 

 

 

Airi Aalto   Eero Vitikainen 

 

 

Tämän pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on kuulutettu seurakunnan toimiston, Tietotalon 

ilmoitustaululla 27.9.-5.10.2022. Pöytäkirja pidetään nähtävänä samalla ilmoitustaululla 

sekä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina 6.10.-4.11.2022, todistaa 

 

 

 

Sari Aaltonen 

toimistosihteeri 


