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Koronatilanteen vaikutukset kokoukseen:
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Älä tule sairaana kokoukseen, vaan ilmoita tällöin esteestä, niin varajäsen kutsutaan paikalle.
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Asiat

§§ 28 - 39, sivut 32 – 46

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Allekirjoitus

___________________________________________________________
Pertti Laaksonen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

kokouksen jälkeen

Paikka ja aika

Orimattilassa 6.10.2021

__________________________________________________________
Jarkko Seppälä
pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitus
___________________________________________________________
Arja Aatolainen

___________________________________________________________
Ari Anttila

Pöytäkirja nähtävillä:
Paikka ja aika

Pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa
7.10.2021 – 7.11.2021.

Todistaa
_____________________________________________________________
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28 §
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 28.9.2021 ja ne ovat olleet seurakunnan
ilmoitustaululla 28.9.2021-6.10.2021. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Orimattilan Sanomissa 30.9.2021.
Kokouksessa on läsnä 22/27 jäsentä.
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän
suhteen päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten
lukumäärän suhteen päätösvaltaiseksi.
29 §
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 Arja Aatolainen ja Ari Anttila. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina ja
vaaliavustajina.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Arja Aatolaisen ja Ari Anttilan. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina ja vaaliavustajina.
30 §
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:
Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Työjärjestys:
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen § 30 jälkeen kello 18.20 luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisen
työskentelyn ajaksi. Kokous jatkui kello 19.35. Kokouksen jatkuessa läsnä oli edelleen 22 äänivaltaista
kokousedustajaa.

Kn 6/2021, 16.6.2021; § 72
31 §
VEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VARAINHOITOVUODELLE 2022
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 2020 tulos oli noin 150 000 euroa
ylijäämäinen. Lisäksi pystyttiin tekemään ylimääräisiä poistoja noin 205 000 eurolla, verotulojen toteuduttua
odotettua parempina. Määrätietoista työtä taloudenpidossa jatketaan.
Alkuvuoden ja kesän 2021 aikana on tapahtunut eläköitymisiä tehtävistä, joista ainakaan suurinta osaa 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 2022.

se

vahvistaisi

Orimattilan

seurakunnan

Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Orimattilan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi
1,8 prosenttia varainhoitovuodelle 2022.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää
varainhoitovuodelle 2022.

vahvistaa

Orimattilan

seurakunnan

kirkollisveroprosentiksi

1,8

prosenttia

Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa Orimattilan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,8 prosenttia varainhoitovuodelle
2022.

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 7/2021, 11.8.2021; § 92
32 §
LISÄTALOUSARVIO 1/2021
Lisätalousarvio tarvitaan erityisesti kiinteistöjen kulujen osalta.
Tilikauden 2020 talousarvio on jo alun perin suunniteltu 1 574,00 euroa ylijäämäiseksi. Lisätalousarvio kasvattaa
tulosta 84 000 eurolla, mutta toisaalta lisätalousarviossa ei ole otettu huomioon poistosuunnitelman muutoksia, mikä
lisäävät merkittävästi suunnitelman mukaisten poistojen kokonaismäärää. Täten lisätalousarvio toteutuessaan toisi
lähelle nollatulosta.
Toimintatuottojen osalta lisäystä on metsätalouden tuottoihin. Lisäksi tuloslaskelmaosan puolella PHP Holding Oy:n
osingot on huomioitu ja on kasvatettu arviota verotulokertymästä. Palkkabudjetointiin on tehty pieniä muutoksia.
Muuten lisätalousarvio koskee pääasiallisesti kiinteistöjä, joista suurimmat lisäykset on tehty Orimattilan kirkkoon,
Leirikodille ja Vanhaan Pappilaan.
Käyttötalous-/tuloslaskelmaosaan esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:
Pääkirjatili

Kustannuspaikka

360000 Puun myyntitulot

Metsätalous

Summa

71 000,00 Vuodelle tuli keskimääräistä isompi hakkuu.

Lisätieto

401000 Vakinaisten palkat

Kansainv. diakonia

-5 000,00 Palkkakustannukset jääneet budjetoimatta.

402000 Määräaikaisten palkat

Hautaansiunaaminen

-10 000,00 Ennakoitua suuremmat palkkakulut

402000 Määräaikaisten palkat

Muut kirkoll. toimit.

-5 000,00 Ennakoitua suuremmat palkkakulut

435000 Rak. rakentamis- ja kunn.

Orimattilan kirkko

435000 Rak. rakentamis- ja kunn.

Artjärven kirkko

435000 Rak. rakentamis- ja kunn.

Leirikoti

435400 Vartiointi- ja hälytyspalv.

Vanha Pappila

-1 000,00 Ilmaisinlaitteiden korjauksia

435400 Vartiointi- ja hälytyspalv.

Leirikoti

-1 000,00 Ilmaisinlaitteiden häiriöitä

435600 Alueiden rak.- ja kunn.

Orimattilan hautausmaa

-5 000,00 Jäteastioiden uusimisia, puun kaatoja

435600 Alueiden rak.- ja kunn.

Orimattilan kirkko

-4 000,00 Uudet kukka-astiat

435600 Alueiden rak.- ja kunn.

Leirikoti

435600 Puutavaran myyntikulut

Metsätalous

440000 Asiantuntijapalvelut

Vanha Pappila

462000 Muut koneet ja laitteet

Orimattilan hautausmaa

-3 000,00 Lumilingon hankinta

470000 Lämmitys

Orimattilan kirkko

-4 000,00 Odotettua korkeammat lämmityskulut

470000 Lämmitys

Artjärven kirkko

-2 000,00 Odotettua korkeammat lämmityskulut

470000 Lämmitys

Seurakuntakoti

-2 000,00 Odotettua korkeammat lämmityskulut

470000 Lämmitys

Vanha Pappila

-2 000,00 Odotettua korkeammat lämmityskulut

500000 Kirkollisverotulo

Tuloslaskelmaosa

90 000,00 Odotettua suurempi verotulokertymä

605000 Osinkotuotot

Tuloslaskelmaosa

53 000,00 Odotettua suuremmat osinkotuotot

-35 000,00 Sähkötöitä ja AV-töitä
-8 000,00 Rännien uusimisia
-15 000,00 Rännien uusiminen, poistumistievalot

-10 000,00 Uudet laiturit (siirto investoinneista)
-4 000,00 Vuodelle tuli keskimääräistä isompi hakkuu.
-14 000,00 Rakennetekniset tutkimukset

84 000,00
Lisätalousarvio näyttää täten 85 574,00 euron ylijäämää, mutta poistojen muutokset tuovat lähelle nollatulosta.
Verotulojen loppuvuoden kehitys ratkaisee paljon, mutta lisätalousarviota valmisteltaessa arviona on, että vuoden
2021 toteuma on ylijäämäinen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Käyttötalouden lisäksi muutoksia esitetään myös investointiosaan. Investointiosassa muutoksia esitetään seuraavasti:
Kustannusarvio

Toteuma
yhteensä

TA kuluva
2021

TA
Talousarviomuutosten
muutokset
jälkeen

Peruste

Orimattilan hautausmaan
huoltorakennus

220 000,00

20 000,00

Anninkammarin julkisivun
maalaus ja aita

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Kaivinkone

60 000,00

60 000,00

60 000,00

Rukoushuoneen katon maalaus

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Pappilan leikkipuiston aita

20 000,00

20 000,00

-20 000,00

0,00 Toteutetaan myöhemmin

0,00

40 000,00

-40 000,00

0,00

Leirikodin laiturit

20 000,00

20 000,00

-20 000,00

0,00 Siirretty vuosikuluksi

Kirkon kellotaulujen valaistus

25 000,00

25 000,00

2 000 000,00

0,00

200 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

220 000,00

140 000,00

Pappilan lämmitys ja käyttövesi

Vanhan Pappilan peruskorjaus
Orimattilan kirkon
suoratoistojärjestelmä

2 420 000,00

11 209,44

11 209,44

-20 000,00

0,00 Ei pystytä toteuttamaan v. 2021

Toteutetaan VP:n
peruskorjauksessa

25 000,00
200 000,00

Peruskorjauksen suunnittelu ja
valmistelu

40 000,00 Striimausjärjestelmä kirkkoon
360 000,00

Orimattilan hautausmaan huoltorakennuksen valmistelua ei saatu vielä eteenpäin. Vanhan Pappilan leikkipuiston aita
sekä lämmitys- ja käyttövesisaneeraus siirtyvät tehtäväksi Pappilan peruskorjauksen yhteydessä, joka tulee uutena
kohteena lisätalousarviossa. Vuodelle 2021 tulee suunnittelukuluja. Lisäksi kirkkoon rakennetaan kiinteä
suoratoistojärjestelmä, jota pystytään hyödyntämään monipuolisesti.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi lisätalousarvion 1/2021 jonka suuruus on 84 000
euroa sekä hyväksyisi investointiosan muutokset edellä kuvatun mukaisesti.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi lisätalousarvion 1/2021 jonka suuruus on 84 000
euroa sekä hyväksyisi investointiosan muutokset edellä kuvatun mukaisesti.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä lisätalousarvion 1/2021, jonka suuruus on 84 000 euroa sekä hyväksyä
investointiosan muutokset edellä kuvatun mukaisesti.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä lisätalousarvion 1/2021, jonka suuruus on 84 000 euroa sekä hyväksyä
investointiosan muutokset edellä kuvatun mukaisesti.

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

Liite 1: Lisätalousarvio 1/2021, tuloslaskelma

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
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Kn 8/2021, 22.9.2021; § 107
33 §
ORIMATTILAN
SEURAKUNNAN
LAUSUNTO
LAHDEN
SEURAKUNTAYHTYMÄLLE
SEURAKUNTIEN LIITTYMISESTÄ LAHDEN ALUEKESKUSREKISTERIIN 1.1.2022 ALKAEN

UUSIEN

Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 16.6.2021 (5/2021, 69 §) käsitellyt kolmen
uuden seurakunnan liittymistä Lahden aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 alkaen. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää
lausuntoja aluekeskusrekisterin nykyisiltä jäsenseurakunnilta uusien seurakuntien liittymisestä aluekeskusrekisteriin.
Lausuntojen määräaika on 15.10.2021.
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 4/2019 ilmoitettiin Kirkkohallituksen täysistunnon päätöksestä, jonka mukaisesti
vuoden 2022 alusta alkaen kirkonkirjojenpidon tehtävät ja väestökirjanpitoon liittyvät toiminnot ovat keskitetty
aluerekisterien tehtäväksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen seurakunnan on kuuluttava johonkin alueelliseen
keskusrekisteriin viimeistään 1.1.2022 alkaen.
Keskusrekisterin laajennus tarkoittaa käytännössä uuden keskusrekisterin luomista. Tästä syystä keskusrekisterin
muodostusta ja kokoonpanoa koskevat päätökset käsitellään jokaisen jäsenseurakunnan kirkkovaltuustossa.
Yhteisen keskusrekisterin muodostamisesta ja siihen liittymisestä on säädetty kirkkolain 16 luvun 3 §:ssä ja
kirkkojärjestyksen 16 luvun 2 §:ssä.
”Seurakunnat voivat järjestää kirkonkirjojen pitämisen yhteisenä keskusrekisterinä. Yhteisen
keskusrekisterin järjestämisestä säädetään tarkemmin kirkkojärjestyksessä.” (KL 16:3)
”Jos seurakunnat haluavat järjestää kirkonkirjojen pitämisen kokonaan tai osaksi yhteiseen
keskusrekisteriin, seurakuntien kirkkovaltuustojen on tehtävä siitä sopimus.” (KJ 16:2)
Uusina seurakuntina Lahden aluekeskusrekisteriin ovat hakeneet Hauhon, Lammin ja Oriveden seurakunnat. Näistä
Oriveden seurakunta on itsenäinen seurakunta, kun taas Hauhon ja Lammin seurakunnat ovat osa Hämeenlinnan
seurakuntayhtymää. Nykyisellään Lahden aluekeskusrekisterin jäsenseurakunnat ovat joko itsenäisiä
seurakuntatalouksia tai seurakuntayhtymä kokonaisuudessaan.
Orimattilan seurakunta ei pidä järkevänä sitä, että seurakuntayhtymän seurakunnat kuuluisivat eri
aluekeskusrekistereihin. Seurakunnan lausunnon lähtökohta on, että seurakunta ei puolla Hauhon ja Lammin
seurakuntien liittymistä Lahden aluekeskusrekisteriin, mutta puoltaa Oriveden seurakunnan liittymistä.
Kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se antaisi liitteenä olevan lausunnon Lahden
seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle koskien uusien seurakuntien liittymistä Lahden
aluekeskusrekisteriin.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää
seurakuntayhtymän yhteiselle
aluekeskusrekisteriin.

kirkkovaltuustolle,
kirkkoneuvostolle

että se antaisi liitteenä olevan lausunnon
koskien uusien seurakuntien liittymistä

Lahden
Lahden

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää antaa liitteenä olevan lausunnon Lahden seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle
koskien uusien seurakuntien liittymistä Lahden aluekeskusrekisteriin.
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Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti antaa liitteenä olevan lausunnon Lahden seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle
koskien uusien seurakuntien liittymistä Lahden aluekeskusrekisteriin.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelle (KL
24:4).
Liite 2: Lausuntopyyntö
Liite 3: Lausunto aluekeskusrekisterin laajenemista
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Kn 8/2021, 22.9.2021; § 108
34 §
KAPPALAISEN VAALI
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli julisti 10.8.2021 haettavaksi Orimattilan seurakunnan kappalaisen viran.
Seurakunta oli tätä pyytänyt kirkkoneuvoston kokouksessa 16.6.2021.
Hakuaika päättyi 31.8.2021 klo 15 (KJ 6: 14§). Määräaikaan mennessä saapui neljän pastorin hakemukset. Hakijat
ovat aakkosjärjestyksessä TT Timo-Matti Haapiainen, TM, FM, HuK Anne Pettersson, TM Hanna Rikkanen ja TL, yomerkonomi Satu Suonperä.
Tuomiokapituli antoi hakijoista lausunnon istunnossa 7.9.2021 ja totesi Haapiaisen, Rikkasen ja Suonperän kelpoisiksi
hakemaansa virkaan (KJ 6: 16§). ”Sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain
henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja tuolloin täyttää kelpoisuusvaatimukset.” (KL
6:12§) Pettersson saa pastoraalitutkintonsa valmiiksi hakuajan päättymisen jälkeen, joten hän ei tästä syystä täytä
kelpoisuusvaatimusta.
Työhaastattelut suoritetaan seurakunnassa ke 15.9.2021, kirkkoneuvosto käsittelee asian kokouksessaan 22.9.2021
ja kirkkovaltuusto toimittaa kappalaisen vaalin kokouksessaan 6.10.2021. Päätöksen saatua lainvoiman
tuomiokapituli antaa valitulle viranhoitomääräyksen istunnossaan 17.11.2021. Virka on otettava vastaan 1.1.2022.
Kappalaisen virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavalta vaaditaan hyväksyttävä selvitys
terveydentilastaan ja kirkkolain 6:33§ mukainen rikosrekisteriote, koska virkaan kuuluu rippikoulua vuosittain. Nämä
on esitettävä ennen viran vastaanottamista.
Tehtävään sisältyy monipuolisen papin perustyön lisäksi erityisinä vastuualueina aikuistyö ja viestintä. Työnjaosta
papiston kesken saatetaan tulevina vuosina sopia toisinkin.
Viran erityisinä tarpeina seurakunnassa nähtiin:
- papin perustyön luonteva ja luottamusta herättävä osaaminen
- sitoutuneisuus seurakuntaan ja paikkakuntaan
- avarakatseisuus, erilaisten hengellisten polkujen tunnistaminen
- viestintäosaaminen eri kanavissa, sanan ja kuvan osaaminen
Kirkkoneuvosto nimesi 16.6.2021 valmisteluryhmään kirkkoherra Annakaisa Rantalan, kappalainen Elina
Lehdeskosken, Markku Viljasen, Eveliina Rautalan ja Hannu Huhmarkankaan. Ryhmä kokoontui 10.9.2021 ja päätti
kutsua työhaastatteluun Haapiaisen, Rikkasen ja Suonperän. Hakijat haastatellaan esityslistan lähettämisen jälkeen.
Kooste hakijoiden nimikirjaotteista on liitteenä. Samoin liitteenä on tuomiokapitulin lausunto hakijoista.
Kirkkoneuvoston jäsenet voivat tutustua hakemuksiin liitteineen kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina,
kokouspaikalla puoli tuntia ennen kokousta ja kokouksessa.
Tuomiokapituli on istunnossaan 7.9.2021 antanut lausunnon virkaa hakeneista. Lausunnon arviointiosiossa todetaan
seuraavaa:
”Arvioitaessa hakijoita KJ 6:16 § mukaisesti heidän osoittamansa kyvyn ja taidon perusteella, voidaan todeta, että
hakijat asettuvat papin virassa hoidettujen virkavuosien suhteen järjestykseen: Suonperä 24 v ja 6 kk, Rikkanen 8 v 9
kk ja Haapiainen 3 v 3 kk. Haapiaisella on lisäksi 11 v 8 kk kokemus kirkon keskushallinnon monipuolisista tehtävistä,
joista monet liittyvät kiinteästi seurakuntapapin viranhoitoon.
Hakijoista Haapiaisella ja Suonperällä on eniten teologista koulutusta ja laajaa työkokemusta kirkon aloilla. Rikkasella
on kokemusta kappalaisen ja papin perustyöstä. Kaikilla kolmella kelpoisella hakijalla on myös seurakuntatyön
johtamisen tutkinto, jossa erinomainen arvosana on Haapiaisella.
Viran erityisiä tarpeita ajatellen hakijoista Haapiaisella ja Suonperällä on parhaat edellytykset vastata seurakunnan
kappalaisen työn haasteisiin. Suonperällä on eniten seurakuntatyön kokemusta.”
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Valmisteluryhmä haastatteli Haapiaisen, Rikkasen ja Suonperän 15.9.2021. Samansisältöiseen strukturoituun
haastatteluun kunkin kohdalla oli varattu 45 minuuttia. Haastattelujen jälkeen valmisteluryhmä keskusteli
hakemuksissa, haastatteluissa ja tuomiokapitulin lausunnossa ilmenneiden seikkojen perusteella hakijoiden
mahdollisuuksista täyttää ao. viran ja seurakunnan tarpeet. Ryhmä oli yksimielinen siitä, että jokainen heistä pystyisi
ne täyttämään. Hakuilmoituksessa mainittujen viran erityisten tarpeiden suhteen Satu Suonperän vahvuuksina nähtiin
pitkästä seurakuntapapin työsarasta nouseva papin perustyön osaaminen ja sitoutuneisuus seurakuntaan. Hänellä on
myös monipuolista kokemusta seurakunnan eri työmuodoista.
Valmisteluryhmä esittää, että kirkkoneuvosto esittäisi hakemuksiin, työhaastatteluihin, tuomiokapitulin lausuntoon ja
viran erityistarpeisiin perustuvan kokonaisharkinnan perusteella virkaan valittavaksi pastori Satu Suonperän.
Kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto esittää hakemuksiin, työhaastatteluihin, tuomiokapitulin lausuntoon ja viran erityistarpeisiin
perustuvan kokonaisharkinnan perusteella virkaan valittavaksi pastori Satu Suonperän ja pyytää kirkkovaltuustoa
toimittamaan kappalaisen vaalin 6.10.2021.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää hakemuksiin, työhaastatteluihin, tuomiokapitulin lausuntoon ja viran erityistarpeisiin
perustuvan kokonaisharkinnan perusteella virkaan valittavaksi pastori Satu Suonperän ja pyytää kirkkovaltuustoa
toimittamaan kappalaisen vaalin 6.10.2021.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää hakemuksiin, työhaastatteluihin, tuomiokapitulin lausuntoon ja viran erityistarpeisiin
perustuvan kokonaisharkinnan perusteella valita kappalaisen virkaan pastori Satu Suonperän.
Keskustelu:
Yrjö Hartikka esitti, että vaali toteutettaisiin suljetuin lipuin.
Vaali:
Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan kappalaisen vaali suljetuin lipuin. Vaalissa ehdolla ovat ne hakijat, jotka
tuomiokapituli on todennut kelpoisiksi virkaan. Jollei kappalaisen vaalissa kukaan ole saanut yli puolta annetuista
äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.
Jos äänet kappalaisen vaalissa ratkaisevassa äänestyksessä ovat menneet tasan, tuomiokapituli antaa
viranhoitomääräyksen jollekin eniten ääniä saaneista hakijoista. Suljetussa lippuäänestyksessä jokainen
kirkkovaltuuston äänivaltainen jäsen kirjoittaa äänestyslippuun sen hakijan sukunimen, jonka hän toivoo tulevan
valituksi kappalaisen virkaan.
Suoritetussa vaalissa annettiin 22 ääntä, joista hylättyjä 0 ja tyhjiä 0. Hyväksytyt äänet jakautuivat seuraavasti:
Haapiainen
7 ääntä
Suonperä
15 ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että pastori Satu Suonperä on saanut enemmistön annetuista äänistä ja on tullut täten valituksi
kappalaisen virkaan.
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Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti hakemuksiin, työhaastatteluihin, tuomiokapitulin lausuntoon ja viran erityistarpeisiin
perustuvan kokonaisharkinnan perusteella valita kappalaisen virkaan pastori Satu Suonperän.

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

Liite 4: Pöytäkirjanote, Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
Liite 5: Hakijoiden nimikirjaotteet (toimitetaan vain postitse)
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Kn 8/2021, 22.9.2021; § 109
35 §
HAUTAUSTOIMEN HINNASTO 1.1.2022 ALKAEN
Hautaustoimen maksuja on tarkistettu viimeksi vuoden 2020 alusta alkaen.
Hautapaikkamaksuja esitetään korotettavaksi kautta linjan. Syynä ovat yleinen kustannustason nousu sekä muutokset
eri hautaustapojen suosiossa.
Hautapaikan hinta vaihtelee hautaustavan lisäksi myös sen mukaan, onko vainajan kotikunta Orimattila vai jokin muu
kunta. Orimattilalaisille hautapaikka on edullisempi. Hautapaikkamaksuilla katetaan yleistä hautausmaa-alueiden
kunnossapitoa.
Haudan hallintaoikeuden pidennyksen hinta pysyy arkkuhautapaikan osalta entisellään. Uutena hintana on
uurnahautapaikan hautaoikeuden pidennys.
Samoin hinnastoon on tarkennettu rintamamiestunnuksen saaneiden orimattilalaisten veteraanien sekä heidän
puolisoidensa hautapaikan maksuttomuuden perusteita.
Hautauspalvelumaksuihin ei tässä vaiheessa esitetä muutoksia.
Hautapaikoista perittävistä maksuista päättää kirkkovaltuusto.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle,
hautapaikkamaksuihin 1.1.2022 lukien.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle,
hautapaikkamaksuihin 1.1.2022 lukien.

että

että

se

hyväksyisi

liitteen

mukaiset

muutokset

se

hyväksyisi

liitteen

mukaiset

muutokset

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä liitteen mukaiset muutokset hautapaikkamaksuihin 1.1.2022 lukien.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä liitteen mukaiset muutokset hautapaikkamaksuihin 1.1.2022 lukien.

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

Liite 6: Hautaustoimen maksut 1.1.2022 lukien
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Kn 8/2021, 22.8.2021; §
36 §
TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN JOHTOSÄÄNTÖ
Orimattilan seurakunnan talouspäällikön viran voimassa oleva johtosääntö on vuodelta 1990. Kirkkohallituksella ei
ole omaa mallijohtosääntöä talouspäällikön virkaan, vaan seurakunnat päättävät johtosäännön sisällöstä itsenäisesti.
Kirkkolain 10 luvun 4 § mukaan: ”Kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä kirkkoneuvoston
alaiselle viranhaltijalle voidaan ohje- tai johtosäännössä antaa valta ratkaista kirkkoneuvostolle kuuluvia säännössä
mainittavia asioita, joiden merkitys ei ole sellainen, että asian käsittelemistä kirkkoneuvostossa on pidettävä
tarpeellisena.” Talouspäällikön viran päätösvaltaa on käsitelty myös kirkkoneuvoston ohjesäännössä.
Viran johtosäännössä määritellään päätösvallan lisäksi pätevyysvaatimukset sekä esimies. Voimassa olevassa
talouspäällikön viran johtosäännössä määritellään talouspäällikön esimieheksi kirkkoherra. Nykyään käytännössä ei
kuitenkaan kirkkoherran ja talouspäällikön välillä ole ollut esimies-alainen -suhdetta, vaan molemmat ovat
seurakunnan johtavia viranhaltijoita, jotka vastaavat omista toimialueistaan.
Johtosäännön valmistelussa on myös huomioitu talouspäällikön laajentunut tehtäväkenttä. Tämänkin takia
kelpoisuusvaatimukseksi on syytä kirjata yksiselitteisesti ”soveltuva korkeakoulututkinto”.
Johtosäännön muutoksista päättää kirkkovaltuusto.
Kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi talouspäällikön viran johtosäännön.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi talouspäällikön viran johtosäännön.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä talouspäällikön viran johtosäännön, joka tulee voimaan 1.12.2021 alkaen.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä talouspäällikön viran johtosäännön, joka tulee voimaan 1.12.2021 alkaen.

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

Liite 7: Talouspäällikön viran johtosääntö
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37 §
VALTUUSTOALOITTEET
Mirva Illi-Lampio kysyi aiemmin tehtyjen valtuustoaloitteiden käsittelystä. Kirkkoherra ilmoitti asioiden olevan
edelleen valmistelussa.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä asian tiedoksi.

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

38 §
MUUT ASIAT
Tiedoksi kirkkovaltuustolle:
Talouspäällikkö Jarkko Seppälä on irtisanoutunut talouspäällikön virasta siten, että hänen palvelussuhteensa
päättyy 30.11.2021.
Seuraavat kirkkovaltuuston kokouspäivät ovat 10.11.2021 ja 8.12.2021.
Seurakuntaliitoksen 10-vuotismessu Artjärvellä sunnuntaina 24.10.2021 Artjärven kirkossa. Orimattilan kirkossa ei
tällöin messua. Seurakunta järjestää linja-autokuljetuksen.
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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39 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.25.
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