ORIMATTILAN SEURAKUNTA¤
Kirkkoneuvosto

PÄÄTÖSLUETTELO

Kokous 3/ 2017
Kokousaika:

15.3.2017 klo 19.00-21.17

Kokouspaikka:

Seurakuntakodin kokoushuone, Kirkkopuisto 1, Orimattila

Jäsenet

Annakaisa Rantala
Markku Viljanen
Ari Anttila
Yrjö Hartikka
Hannu Huhmarkangas
Anna Järvenranta
Mauri Lehto
Tero Nieminen
Tellervo Ollikka
Sirkka-Liisa Papinaho
Hanna Ylitalo

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Muut osallistujat

Pertti Laaksonen
Tarja Perälä
Jarkko Seppälä
Mira Vorne

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
kappeliseurakunnan kappalainen

Asiat

päätöspykälät 24 - 45, sivut 20 - 40

varajäsen Inkeri Kuoppala

Kirkkoneuvosto päätti:
-

-

-

allekirjoittaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016, lähettää sen tilintarkastajalle,
valtuuttaa talouspäällikkö Jarkko Seppälä tekemään tarvittaessa teknisiä korjauksia ennen
kirkkovaltuuston käsittelyä ja esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Orimattilan
seurakunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.
hyväksyä hautapaikkojen luovutukset seurakunnalle luettelon mukaisesti.
esittää kirkkovaltuustolle, että liitteen mukaiset 21 Orimattilan hautausmaalla ja 7 Artjärven
hautausmaalla sijaitsevaa hautaa hoidetaan seurakunnan varoin toistaiseksi.
henkilöstöasioista
valita Kaisa Nurmelan työsuhteiseen suntion toimeen 1.4.2017 alkaen.
merkitä tiedoksi kilpailukykysopimuksen mukaisen työmäärän lisäyksen Orimattilan
seurakunnassa.
hyväksyä Suveko Oy:n tarjoukset koskien Orimattilan kirkon aikakellon järjestelmän
uusimista ja kellonsoiton ohjausjärjestelmää sekä lasituksen uusimista yhteishintaan
40 990,92 euroa ja hyväksyy tarjousten mukaiset ehdot.
valtuuttaa talouspäällikön sopimaan Papintie 1:n vapaana olevien asuntojen myynnin
toimeksiannosta nykyisin hinnoin elokuun loppuun saakka.
esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Orimattilan seurakunnan taloussäännön, jolla
kumotaan 14.5.2014 vahvistettu Orimattilan seurakunnan taloussääntö.
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PÄÄTÖSLUETTELO

että kaudella 2017-2018 lähetystyön työryhmässä Tuula Lehtinen toimii jäsenenä ja Yrjö
Hartikka kirkkoneuvoston edustajana ja että musiikkityön työryhmässä Tuula Lehtinen toimii
jäsenenä ja Hannu Huhmarkangas kirkkoneuvoston edustajana.
esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaisi Jenna Kuoppamäen ja Otto Niemosen tulleen
eronneiksi Orimattilan seurakunnan kirkkovaltuuston varajäsenyydestä vaalikelpoisuuden
menettämisen takia.
hyväksyä T. Näräkkä Ky:n tarjouksen Mallusjoen leirikodin rantasaunan pesuhuoneen ja
saunan saneerauksesta urakkahintaan 17 260 euroa. Lisätyöt laskutetaan toteutuneen
mukaisesti.
että evankeliumijuhlassa 30.6.-2.7.2017 Helsingissä seurakuntaa edustaa Pertti Laaksonen,
Kansanlähetyspäivillä
7.-9.7.2017
Liisa
Lehtonen
ja
Suomen
Lähetysseuran
lähetysjuhlissa/SANSAn Medialähetyspäivillä/Pipliaseuran vuosijuhlissa 19.-21.5.2017
myöhemmin nimitettävä edustaja, jonka kirkkoherra kirjaa päätösluetteloonsa. Kustannukset
lähetystyön papin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 24.3.2017 –
23.4.2017.
Lisätietoja: pöytäkirjanpitäjä Jarkko Seppälä, 044 7757880, jarkko.seppala@evl.fi

