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Kirkkoneuvosto päätti:
-

todeta, että kirkkovaltuuston kokousten 3/2021 ja 4/2021 päätösten toimeenpanolle ei ole estettä. Lisäksi
kirkkoneuvosto päätti todeta, että koska talouspäällikön virkaan valittu Pinja Halme on ilmoittanut, että ei ota
talouspäällikön virkaa vastaan, on kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti talouspäällikön virkaan valittu Rauno
Saarnio.

-

hyväksyä päivitykset lähetystyön nimikkosopimuksiin edellä mainituin muutoksin
valtuuttaa kirkkoherra Annakaisa Rantalan allekirjoittamaan päivitetyt yhteistyösopimukset yksin
merkitä tiedoksi Etu-Aasian kristillisen työn julkisuusperiaatteet
hyväksyä vuoden 2022 avustusmäärärahat ja -kohteet sekä periaatteet avustuspyyntöjen käsittelyyn
liitteenä mukaisesti. Koonti avustuksista liitetään kirkkovaltuustolle menevään toiminta- ja
taloussuunnitelmaan
esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024
hyväksyä kolehtisuunnitelman ajalle 1.1.-29.5.2022. Kappelineuvosto nimeää kaudelle Artjärvellä
kerättäväksi kaksi omaa kolehtikohdetta ns. vapaisiin kolehtipyhiin
määrätä toimistosihteeri Pirjo Seppälä hoitamaan vt. talouspäällikön tehtäviä 1.12.2021 ja enintään
siihen saakka, kunnes uusi talouspäällikön aloittaa tehtävässään. Vt. talouspäällikön palkkaus on J30
alaraja, eli 3 740,13 euroa kuukaudessa
lakkauttaa talouspäällikkö Jarkko Seppälän tilinkäyttöoikeudet kaikista Orimattilan seurakunnan (Ytunnus 0129925-1) pankkitileistä ja verkkopalveluista 1.12.2021 lukien
myöntää laajat tilinkäyttöoikeudet Rauno Saarniolle (250460-203C) yksin kaikkiin Orimattilan
seurakunnan (Y-tunnus 0129925-1) pankkitileihin ja OP Verkkopalveluun 1.1.2022 alkaen
säilyttää muut voimassa olevat tilinkäyttöoikeudet ennallaan.
hyväksyä osaltaan Orimattilan seurakunnan yhteistoimintaorganisaatiota koskevan paikallisen virkaja työehtosopimuksen neuvottelutuloksen, joka on allekirjoitettu 3.11.2021

-

-
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hyväksyä Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:n tarjouksen Artjärven kirkon urkujen restauroinnista
esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi henkilöstösuunnitelma vuosille 2022-2024
todeta, että Vanhan Pappilan peruskorjauksen pääsuunnittelijana toimii arkkitehti SAFA Marko
Suutarla
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