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9§
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. (KJ 8:5,1)

varapuheenjohtaja.

Jos

Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on toimitettava kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille
viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (KJ
8:5,2).
Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on postitettu 28.9.2020 ja ne ovat olleet seurakunnan
ilmoitustaululla 28.9.-7.10.2020. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Orimattilan Sanomissa 1.10.2020.
Kokouksessa on läsnä 25/27 jäsentä.
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän
suhteen päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.20. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten
lukumäärän suhteen päätösvaltaiseksi.

10 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen
päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. (KV:n työjärjestys, § 4). Pöytäkirja tarkastetaan yleensä heti
kokouksen jälkeen, jos ei ole syytä sopia erillistä pöytäkirjantarkastusaikaa.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan aikaisemmin hyväksytyn aakkosjärjestyksen mukaisesti
ja vuorossa ovat Eveliina Rautala ja Tellervo Ollikka. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina ja
vaaliavustajina.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Eveliina Rautalan ja Tellervo Ollikan. Pöytäkirjan tarkastajat
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina ja vaaliavustajina.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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11 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista, kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen
käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. (KJ 8:5, 3)
Tämän kokouksen päätösehdotukset on valmisteltu LAVA-ohjeistuksen mukaan (KJ 23:3), ja mikäli päätöksellä on
välitön vaikutus alle 18-vuotiaisiin, on se myös otettu huomioon valmistelussa ja tarpeen mukaan todettu esittelyssä.
Päätösehdotus:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Työjärjestys:
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisen työskentelyn ajaksi kello 18.25.
Kokous oli tauolla kello 18.25 – 19.50.
Kun kokous jatkui klo 19.50 oli kokouksessa läsnä edelleen 25/27 äänivaltaista kokousedustajaa.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 3/2020, 4.3.2020, 30 §
12 §
TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2019
Kirkkojärjestys 15 luku 5 §:
”Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden
tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion
toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu
tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan
kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen
viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.”
Kirkkojärjestys 15 luku 6 §:
”Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja
sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa
ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen
toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman riittävyydestä talouden
tasapainottamiseksi.
Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta.”
Seurakunnan ulkoiset toimintatuotot kasvoivat edellisen vuoden tasosta 3,5 % ja budjetti ylittyi 24,8 %. Ennakoitua
suuremmat tulot selittyvät mm. arvioitua suuremmilla puunmyyntituotoilla sekä arvioitua suuremmilla
kompensaatioilla keskusrekisteriltä. Maksutuotot vastaavasti pienenivät edellisvuoden tasosta, kun kirkonkirjojen
pidon laskutus siirtyi kokonaisuudessaan Lahden seurakuntayhtymään, kun seurakunta liittyi Päijät-Hämeen
seurakuntien keskusrekisteriin 1.2.2019 alkaen.
Henkilöstökulut kasvoivat 6,0 %. Kasvuun vaikuttivat palkankorotukset, kesällä maksettu kertaerä sekä
vuodenvaihteessa laskettu lomapalkkavelka. Koska kilpailukykysopimuksen mukainen määräaikainen lomarahojen
leikkaus päättyi vuoteen 2019, huomioitiin lomapalkkavelassa kustannukset täysimääräisinä. Henkilöstökulut
toteutuivat budjetoidun mukaisina. Palkkojen ja palkkioiden nousuun vaikutti myös se, että edellisenä vuonna oli
parikin virkaa täyttämättä useamman kuukauden ajan, joista aiheutui säästöjä, kun taas vuonna 2019 palkkaa
maksettiin koko vuodelta. Lisäksi vuoden 2019 aikana perhevapaat ja pitkien sairauslomien sijaistukset vaikuttivat
palkkakertymään.
Seurakunnan ulkoiset toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta 6,9 %. Suurin selittävä tekijä on
henkilöstökustannusten nousu, mutta kulut kasvoivat kautta linjan. Osa kulujen kasvusta selittyy mm. kiinteistöjen
korjauksilla, joihin ei oltu osattu varautua ennakkoon. Lisäksi yleinen kustannusten nousu näkyy tuloksessa.
Seurakunnan vuosikate toteutui noin 25 000 euroa edellisvuotta heikompana, ollen yhteensä 450 287,48 euroa.
Vuosikate riitti kattamaan suunnitelman mukaiset poistot, joiden yhteismäärä oli noin 301 000 euroa.
Vuosikatteeseen vaikuttava merkittävä erä oli PHP Holding Oy:n maksamat osingot, joita kertyi yhteensä 100 000
euroa budjetoitua enemmän.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Verotulojen ja valtionrahoituksen yhteissumma kasvoivat edellisen vuoden tasosta 1,7 %, mutta jäi budjetoidusta noin
60 000 euroa. Kirkollisveron tuotot olivat yhteensä 2 908 474 euroa. Verotulojen pieneen kasvuun vaikuttivat
talouden ja työllisyyden suotuisa kehitys. Tulevina vuosina jäsenmäärän jatkuva väheneminen tulevat näkymään
verotulokertymässä entistä selvemmin.
Vuoden 2019 tilikauden ylijäämä on yhteensä 155 879,06 euroa. Tulos on odotusten mukainen.
Seurakunnan tilinpäätöskirja sisältää myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Hautainhoitorahasto teki pitkästä
aikaa ylijäämäisen tuloksen. Tilikauden ylijäämä hautainhoitorahaston osalta oli 483,91 euroa. Hautainhoitorahasto
on ylikatteinen ja sen taloudellinen tilanne on hyvä.
Seurakunnan talous on vakaalla pohjalla. Tulevaisuus näyttäytyy kuitenkin epävarmana. Jäsenmäärän vuosittainen
väheneminen ja sen vaikutukset verotuloihin alkavat lähivuosina vaikuttamaan yhä enemmän seurakunnan talouteen.
Seurakunta varautuu aktiivisesti tuleviin haasteisiin muun muassa henkilöstösuunnittelulla ja valmistelussa olevalla
kiinteistöstrategialla.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto:
1. allekirjoittaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019
2. päättää lähettää sen tilintarkastajalle
3. valtuuttaa talouspäällikkö Jarkko Seppälä tekemään tilinpäätökseen tarvittaessa muutoksia ennen
kirkkovaltuuston käsittelyä ja
4. esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Orimattilan seurakunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.31.12.2019.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto:
1. allekirjoitti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019
2. päätti lähettää sen tilintarkastajalle
3. päätti valtuuttaa talouspäällikkö Jarkko Seppälä tekemään tilinpäätökseen tarvittaessa muutoksia ennen
kirkkovaltuuston käsittelyä ja
4. päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Orimattilan seurakunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.31.12.2019.

Päätöesitys:
Kirkkovaltuusto päättää vahvistaa Orimattilan seurakunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa Orimattilan seurakunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Eriävä mielipide: Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pertti Laaksonen jätti päätökseen eriävän mielipiteen, sillä
toimintakertomuksessa ei ollut mainittu Heinämaan rukoushuoneella järjestettyä konsertti. Eriävä mielipide liitteenä.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelle (KL
24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 4/2020, 1.4.2020, 44 §
13§
TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUS
Kirkkojärjestys 15. luku 9 §
”Tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta
tarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tarkastuskertomuksessa on myös esitettävä,
voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus.
Jos tilintarkastuksessa havaitaan, että hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin säännöksiä tai asianomaisen
toimielimen tai viranhaltijan päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, on
tarkastuskertomuksessa tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida
kohdistaa kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäseniin.
Kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ja siihen
liittyvät asianomaisilta muistutuksen johdosta pyydetyt vastineet ja oma lausuntonsa kirkkovaltuuston tai
yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuskertomus ja siitä
tehdyt muistutukset antavat aihetta. Tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä päätetään myös
vastuuvapaudesta tilivelvollisille.”
KPMG Oy on vastuunalaisen tilintarkastajan Outi Koskisen johdolla tarkastanut Orimattilan seurakunnan hallinnon,
kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019. Suoritetusta tarkastuksesta on annettu kertomus.
Tilintarkastuskertomus toimitetaan kokoukseen.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää:
1. lähettää tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja
2. esittää kirkkovaltuustolle, että se käsittelee vastuuvapauden myöntämisen vuoden 2019 hallinnosta ja
taloudesta tili- ja vastuuvelvollisille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti:
1. lähettää tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja
2. esittää kirkkovaltuustolle, että se käsittelee vastuuvapauden myöntämisen vuoden 2019 hallinnosta ja
taloudesta tili- ja vastuuvelvollisille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.

Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto käsittelee vastuuvapauden myöntämisen vuoden 2019 hallinnosta ja taloudesta tili- ja
vastuuvelvollisille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden vuoden 2019 hallinnosta ja taloudesta tili- ja
vastuuvelvollisille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelle (KL
24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 5/2020, 10.6.2020, 59 §
14 §
VEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VARAINHOITOVUODELLE 2021
KL 15:1 mukaan seurakunnan varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen.
Vastaavasti KL 15:2 toteaa, että seurakunnan jäsenten tulee osallistua seurakunnan tehtävien rahoittamiseen
maksamalla kirkollisveroa.
Kirkkovaltuusto vahvistaa kirkollisveroprosentin vuosittain tulevalle varainhoitovuodelle. Orimattilan seurakunta on
tarkastanut tuloveroprosenttiaan vuoden 2011 alusta 1,5 %:sta 1,7 %:iin sekä vuoden 2013 alusta 1,7 %:sta 1,8 %:iin.
Vuoden 2016 alusta alkaen seurakuntien verotulojen tilitys muuttui siten, että yhteisöveron tuotoista luovuttiin ja sen
tilalle tuli kiinteä valtionapu, joka tilitetään seurakunnille kuukausittain Kirkon keskusrahaston kautta.
Valtionapuosuudet määräytyvät kuntien asukasluvun mukaisesti.
Orimattilan seurakunnan taloudellinen tilanne on kuitenkin sangen vakaa. Vuoden 2019 tulos oli noin 150 000 euroa
ylijäämäinen. Seurakunta on kyennyt sopeuttamaan menojaan alentuvaan tulopohjaan. Määrätietoista työtä
taloudenpidossa jatketaan.
Alkuvuoden ja kevätkauden 2021 aikana on odotettavissa useampia eläköitymisiä tehtävistä, joita ei ole näillä
näkymin tarkoitus täyttää uudelleen.
Kirkollisverokertymä, taloudellinen tilanne ja seurakunnan muutossopeutumiskyky huomioiden on perusteltua pitää
kirkollisveroprosentti ennallaan 1,8 prosentissa.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkollisveroprosentiksi 1,8 prosenttia varainhoitovuodelle 2021.

se

vahvistaisi

Orimattilan

seurakunnan

Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Orimattilan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi
1,8 prosenttia varainhoitovuodelle 2021.

Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää vahvistaa Orimattilan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,8 % varainhoitovuodelle 2021.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa Orimattilan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,8 % varainhoitovuodelle 2021.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelle (KL
24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 7/2020, 16.9.2020, 84 §
15 §
LISÄTALOUSARVIO 1/2020
Lisätalousarvio tarvitaan erityisesti kiinteistöjen kulujen osalta. Seurakunnassa on tiettyjä saneeraustöitä pystytty
tekemään nyt hyvin, sillä kiinteistöt olivat kevään ajan pois käytöstä.
Toisaalta on tullut myös yllättäviä korjaus- ja huoltokustannuksia, johtua rikkoutuneista laitteista.
Tilikauden 2020 talousarvio on jo alun perin suunniteltu 51 035 euroa alijäämäiseksi. Heinäkuun toteumat ennakoivat
toteumaa, joka jäänee hieman ylijäämäiseksi, mutta loppuvuodesta voi tulla vielä muutoksia, mikäli koronan toinen
aalto iskee.
Tuloarvioita ei ole tarkoituksenmukaista lähteä muuttamaan kovinkaan suuresti. PHP Holding Oy:n osingot on
huomioitu ja samalla summalla on pienennetty arviota verotulokertymästä.
Toimintatuottojen puolella huomioitu kiinteistöjen tuottojen pienentyminen.
Palkkabudjetointiin ei tässä vaiheessa ole tarkoitus puuttua.
Käyttötalousosaan esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:
Talousarviomuutokset

Pääkirjatili
330000

Tulosyksikkö

Peruste

Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat

-4 000,00 AsOy Pappilanrinne

Yksi huoneisto tyhjillään ja myynnissä

353000

Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä

Orimattilan
-3 000,00
seurakuntakoti

Kiinteistöt käyttämättä kevään

353000

Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä

-3 000,00 Vanha Pappila

Kiinteistöt käyttämättä kevään

353000

Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä

-1 500,00 Anninkammari

Kiinteistöt käyttämättä kevään

Toimintatuotot

-11 500,00

435000

Rakennusten rak.- ja kunn.pit.palv.

-21 000,00 Orimattilan kirkko

435000

Rakennusten rak.- ja kunn.pit.palv.

-5 000,00 Artjärven kirkko

Hälytinkeskus ja pihavalaistus

435000

Rakennusten rak.- ja kunn.pit.palv.

-5 000,00 Heinämaan rukoushuone

Sisäpuolisia maalauksia

435000

Rakennusten rak.- ja kunn.pit.palv.

Orimattilan
-7 000,00
seurakuntakoti

Ilmanvaihdon ohjausyksikön vaihto

435000

Rakennusten rak.- ja kunn.pit.palv.

-2 000,00 Artjärven seurakuntakoti

Hälytinkeskus

435000

Rakennusten rak.- ja kunn.pit.palv.

-7 000,00 Leirikoti

Jätevesipumppujen uusiminen

467000

Elintarvikkeet

5 000,00 Keittiötoimi

Toimintakulut

-42 000,00

TOIMINTAKATE

-53 500,00

500000

Kirkollisverotulo

605000

Osinkotuotot

TILIKAUDEN TULOS

-76 000,00 Tuloslaskelmaosa
76 000,00 Tuloslaskelmaosa

Sisä- ja ulkopuolisia maalauksia

Elintarvikekuluissa säästöä

Kirkollisverokertymä jää odotetusta
PHP Holding Oy:n osingot

-53 500,00

Jo alijäämäiseksi arvioitu alkuperäinen talousarvio muuttuu vielä 53 500 eurolla, jolloin lisätalousarvion 1/2020
mukainen tilikauden alijäämä olisi yhteensä 104 535,00 euroa.
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Investointiosassa muutoksia esitetään seuraavasti:
TA kuluva
2020

TAmuutokset

TA
Toteuma
muutosten
2020
jälkeen

Ed.
vuosien
käyttö

Toteuma
yhteensä

Peruste

Orimattilan hm huoltorakennus

20 000,00

-20 000,00

0,00

Ei pystytä toteuttamaan

Orimattilan kirkon ulkokivetys

40 000,00

-40 000,00

0,00

Ei pystytä toteuttamaan

7 000,00

7 000,00

1 082,20

5 000,00

65 000,00

64 297,95

Mispan muutos, keittiöremontti
Orimattilan kirkon
kattomaalaus

60 000,00

5 917,25

6 999,45 Valmistui v. 2020 puolella
64 297,95 Alkuperäinen arvio ylittyi

Orimattilan hautausmaan huoltorakennuksen valmistelua ei saatu vielä eteenpäin, koska Keskon rakennushanke on
viivästynyt. Huoltorakennus halutaan asemoida suhteessa kauppakiinteistöön.
Kirkon ulkokivetyksen uusiminen viivästyi, koska on tarpeellista selvittää samalla myös kirkon sadevesijärjestelmän
saneerausta, koska nykyiset sadekaivot tulvivat jatkuvasti.
Mispan muutostyölle oli varattu investointimääräraha vuodelle 2019, mutta se valmistui vasta vuoden 2020 puolella.
Muutokset olivat myös pienemmät kuin alun perin suunniteltiin, koska partiotoimintaa ei tarvinnutkaan siirtää
Mispalle.
Orimattilan kirkon katon maalauksen kustannukset ylittivät alkuperäiset arviot. Kirkkoneuvosto on käsitellyt ja
hyväksynyt urakkasopimuksen.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi lisätalousarvion 1/2020, jonka suuruus on
53 500 euroa sekä hyväksyisi investointiosan muutokset edellä kuvatun mukaisesti.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi lisätalousarvion 1/2020, jonka suuruus on 53 500
euroa sekä hyväksyisi investointiosan muutokset edellä kuvatun mukaisesti.

Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä lisätalousarvion 1/2020, jonka suuruus on 53 500 euroa sekä investointiosan
muutokset edellä kuvatun mukaisesti.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä lisätalousarvion 1/2020, jonka suuruus on 53 500 euroa sekä investointiosan
muutokset edellä kuvatun mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelle (KL
24:4).
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Kn 7/2020, 16.9.2020, 85 §
16 §
KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ
Kirkkolaki 9. luku 1 §:
”Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- tai johtosäännöllä
voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä
johtokunnille.
Päätösvaltaa ei kuitenkaan saa siirtää
1) asioissa, joista kirkkovaltuuston on tämän lain, kirkkojärjestyksen, niiden perusteella annettujen
täytäntöönpanomääräysten taikka yleisen lain tai asetuksen nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä;
2) asioissa, joissa päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö tai joissa päätös on alistettava; tai
3) lainan ottamisessa tai uudistamisessa taikka sen maksuajan pidentämisessä, jollei kysymyksessä ole
tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina.”
Kirkkolaki 10. luvun 3 §:
”Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.”
Orimattilan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö on kirkkohallituksen malliohjesäännön mukainen. Sitä on
päivitetty vuosina 2011, 2014 ja viimeksi vuonna 2016.
Seurakunnassa odotettiin, että uusi kirkkolaki olisi hyväksytty ja uusi ohjesääntö olisi voitu hyväksyä lainsäädännön
muutoksia vastaavaksi. Kirkkolaki kuitenkin palautui eduskunnasta takaisin kirkolliskokouksen käsittelyyn, joten
ohjesääntöä on syytä päivittää nyt voimassa olevan vanhan kirkkolain pohjalta.
Ohjesäännön hyväksymisestä päättää kirkkovaltuusto, joka lähettää sen edelleen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi kirkkoneuvoston ohjesäännön ja alistaisi sen
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Keskustelu:
Yrjö Hartikka esitti, että 1 §:ään ei tehtäisi muutosta, vaan että kirkkoneuvostoon kuuluisi jatkossakin puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä. Arja Koskelainen kannatti Yrjö Hartikan tekemää esitystä.
Äänestys:
Suoritetussa äänestyksessä pohjaesitystä kannattivat Viljanen, Ansa, Rautala, Järvenranta, Papinaho sekä Rantala, kun
taas Hartikan tekemää muutosesitystä kannattivat Hartikka, Virtanen, Koskelainen, Tupasela ja Vallioniemi. Todettiin,
että pohjaesitys voitti äänin 6-5.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi kirkkoneuvoston ohjesäännön ja alistaisi sen
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä kirkkoneuvoston ohjesäännön ja alistaa sen Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
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Käsittely:
Yrjö Hartikka esitti Jan Martinin kannattamana, että kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:ään ei tehtäisi muutosta, vaan
että kirkkoneuvostoon kuuluisi jatkossakin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä.
Äänestys:
Annetussa äänestyksessä annettiin 25 ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti:
Kirkkoneuvoston pohjaesitys (JAA): 9 ääntä
Yrjö Hartikan muutosesitys (EI): 16 ääntä
Todettiin, että Yrjö Hartikan muutosesitys oli tullut kirkkovaltuuston päätökseksi. Äänestyspöytäkirja on liitteenä.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä kirkkoneuvoston ohjesäännön ja alistaa sen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulille (KL 24:4)
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17 §
VALTUUSTOALOITTEET
Kirkkovaltuuston jäsen Arto Virtanen teki valtuustoaloitteen kehittämistyöryhmän perustamisesta ja sähköisen
osallistumisen kehittämisestä. Aloitteessa on useita allekirjoittajia. Aloite on pöytäkirjan liitteenä.
Kirkkovaltuuston
jäsen
Arto
Virtanen
teki
aloitteen
luottamushenkilöiden
ja
merkkipäivämuistamisesta. Aloitteessa on useita allekirjoittajia. Aloite on pöytäkirjan liitteenä.

työntekijöiden

Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto merkitsi valtuustoaloitteet tiedoksi ja päätti lähettää ne kirkkoneuvostolle toimenpiteitä varten.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

18 §
MUUT ASIAT
Seuraava kirkkovaltuuston kokous keskiviikkona 9.12.2020.
Puheenjohtaja muistutti hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivästä 10.10.2020.

Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä muut asiat tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä muut asiat tiedoksi.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
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19 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.50.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
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