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1§
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on toimitettava kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan
ennen kokousta (KJ 8:5, 1-2).
Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on postitettu 1.2.2016 ja ne ovat olleet seurakunnan
ilmoitustaululla 1.2. - 9.2.2016. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Orimattilan Sanomissa 4.2.2016.
Kokouksessa on läsnä 27/27 jäsentä ja varajäsentä.
Päätösehdotus:
Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän suhteen
päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.40. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä
olevien jäsenten lukumäärän suhteen päätösvaltaiseksi.
2§
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 on
tarkastettava kokousta seuraavan viikon perjantaihin mennessä.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat aikaisemmin sopimansa aakkosjärjestyksen mukaisesti
(vuorossa ovat Tuula Lehtinen ja Mauri Lehto). Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina ja vaaliavustajina.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Tuula Lehtisen ja Mauri Lehdon.
3§
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)
Päätösehdotus:
Lisätään asialistalle uusi 4 § Ero luottamustoimesta / Peetu Oksanen. Muiden pykälien numerointi
muuttuu vastaavasti. Hyväksytään muutettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti ottaa käsiteltäväkseen uuden pykälän, 4 § ”Ero luottamustoimesta / Peetu
Oksanen”. Kirkkovaltuusto hyväksyi muutetun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä

ORIMATTILAN SEURAKUNTA¤
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivä
9.2.2016

Sivu
4

Kirkkoneuvosto 2/2016, 9.2.2016
4§
ERO LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ / PEETU OKSANEN
Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä vakaumuksesta
tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. (KL 23:2)
Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan
luottamustoimesta. (KL 23:4)
Luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta
luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun luottamushenkilön
osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on. (KL 23:6)
Väestötietojärjestelmän mukaan kirkkovaltuuston jäsen Peetu Oksanen on muuttanut pois
paikkakunnalta 7.1.2016 ja täten menettänyt vaalikelpoisuutensa toimia luottamustehtävässä Orimattilan
seurakunnassa.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vapauttaisi Peetu Oksasen kirkkovaltuuston
jäsenyydestä ja toteaisi ryhmän ensimmäisen varajäsenen Rauno Arvennon nousevan kirkkovaltuuston
varsinaiseksi jäseneksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se vapauttaisi Peetu Oksasen kirkkovaltuuston
jäsenyydestä ja toteaisi ryhmän ensimmäisen varajäsenen Rauno Arvennon nousevan kirkkovaltuuston
varsinaiseksi jäseneksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti vapauttaa Peetu Oksasen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja totesi ryhmän
ensimmäisen varajäsenen Rauno Arvennon nousevan kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi.

--Työjärjestys: Päätöspykälä tarkastettiin kokouksessa heti asiakohdan käsittelyn jälkeen.
---

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto 1/2016, 27.1.2016, § 9
5§
KIRKOLLISKOKOUSEDUSTAJIEN JA HIIPPAKUNTAVALTUUTETTUJEN VAALI 2016
Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuutettujen vaali toimitetaan kaikissa Suomen seurakunnissa
tiistaina 9.2.2016. Kyseessä on siis kaksi erillistä vaalia, jotka toimitetaan samassa vaalikokouksessa.
Molempien elinten nelivuotinen toimikausi alkaa 1.5.2016. Pappis- ja maallikkoedustajat valitaan
erikseen hiippakunnittain suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Maallikkoedustajien vaali toimitetaan
kirkkovaltuustossa, pappisedustajien vaali rovastikunnan pappeinkokouksessa.
Kirkolliskokoukseen valitaan hiippakunnista 96 edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64 maallikoita.
Hiippakuntien pappis- ja maallikkoedustajien paikat jaetaan hiippakuntien kesken niiden väkiluvun
mukaisessa suhteessa (KL 20:1). Tampereen hiippakunnalla on kymmenen maallikkoedustajaa ja viisi
pappisedustajaa. Kirkolliskokous on kirkon ylin toimielin. Se käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon
lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta.
Hiippakuntavaltuustoon valitaan 14 maallikkojäsentä ja seitsemän pappisjäsentä. Sen tehtävänä on tukea
ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa.
Vaalisäännöksiä on uudistettu siten, että nyt myös maallikot voivat äänestää ennakkoon. Kirkon
vaalijärjestyksen 80 §:n mukaan jos maallikkojäsenen ja maallikkoedustajan vaalissa äänioikeutettu ei voi
saapua seurakunnan vaalikokoukseen, hän saa lähettää taitetun äänestyslippunsa vaalin toimittajalle
suljetussa kuoressa, jonka päälle hän on merkinnyt nimensä ja sen, että siinä on hänen äänestyslippunsa.
Kirkkovaltuutetuille
aikanaan
lähetettävässä
vaalikokouskutsussa
ilmoitetaan
ennakkoäänestysmahdollisuudesta ja sen käyttämisen tavasta. Kutsun mukana toimitetaan
ennakkoäänestyksessä tarvittava aineisto.
Tuomiokapituli on istunnossaan 30.9.2015 asettanut kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston
jäsenten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, jonka kokoonpano on seuraava:
Jäsenet
varatuomari Leevi Häikiö, pj.
talousjohtaja Anneli Hell
kappalainen Salla Häkkinen
lakimiesasessori Jorma Juutilainen
kappalainen Henri Lehtola
kouluttaja Maria Pitkäranta, siht.

Varajäsenet:
keskusrekisterin johtaja Kari Eskelinen
yrittäjä Anna-Kaisa Immonen
talouspäällikkö Pasi Mäkelä
talouspäällikkö Samuli Suokas
kappalainen Satu Suonperä

Valitsijayhdistysten
vaaliohjelmiin
voi
tutustua
verkossa
osoitteessa
http://tampereenhiippakunta.fi/vaalit-2016-valitsijayhdistykset-esittaytyvat/. Ehdokaslistojen yhdistelmät
löytyvät osoitteesta http://tampereenhiippakunta.fi/kirkollisvaalit-2016-ehdokasnumerot/. Ehdokkaisiin
voi tutustua myös osoitteessa ehdokasgalleria.evl.fi.
Kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi Orimattilan seurakunnan osalta
kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuutettujen maallikkovaalin 9.2.2016.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi Orimattilan seurakunnan osalta
kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuutettujen maallikkovaalin 9.2.2016.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto toimitti Orimattilan seurakunnan osalta kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuutettujen maallikkovaalin.

--Työjärjestys: Puheenjohtaja keskeytti kokouksen kello 18.50
vaalikokouksen ajaksi. Kirkkovaltuuston kokous jatkui kello 19.20.
---

asiakohdan

käsittelyn

aikana

--Liite: Vaalikokouksen pöytäkirja
---

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto 13/2015, 25.11.2015, § 171
Kirkkoneuvosto 1/2016, 27.1.2016, § 7
6§
MAANVAIHTO ORIMATTILAN KAUPUNGIN KANSSA

Suunniteltu maanvaihto koskee seurakunnan omistuksessa olevaa entistä linja-autoaseman aluetta sekä
pieniä yksittäisiä määräaloja ja katuosuuksia (kartta aluemerkinnöillä liitteenä). Entisen linja-autoaseman
määräala on osa isompaa kiinteistöä tunnuksella 560-418-10-117 ja rajautuu Lahdentien, Heinämaantien
ja Veteraanitien väliin. Samaan kiinteistöön kuuluvat myös mm. Seurakuntakoti, Virastotalo, Vanha
Pappila sekä kirkon parkkipaikka. Määräalalla on rakennusoikeutta noin 1 800 m².
Tällä hetkellä vanhan linja-autoaseman määräala on kaavamerkinnällä AKR-1 (asuinkerrostalot ja
rivitalot), mutta on mahdollista, että kiinteistölle tehdään kaavamuutos. Mahdollisen kaavamuutoksen
yhteydessä kuullaan naapureita (seurakunta), jolloin huomioidaan myös rakennuskorkeuteen liittyvät
kysymykset.
Seurakunta on tehnyt sopimuksen Orimattilan skeittaajat ry:n kanssa alueen käytöstä vuonna 2007 ja
edelleen Orimattilan kaupungin kanssa vuonna 2013, kun Orimattilan skeittaajat ry:n toiminta oli
lakannut. Orimattilan kaupungin mukaan entisen linja-autoaseman kiinteistöllä on toiminut 70- ja 80luvulla bensiinin jakeluasema. Tästä syystä Orimattilan kaupunki on tehnyt kiinteistöllä
maaperätutkimuksia, mutta maaperän saastumista ei ole tutkimusten mukaan tapahtunut.
Maanvaihdossa seurakunta luovuttaisi Orimattilan kaupungille:
- noin 6625 m² määräalan kiinteistöstä 560-418-10-117 (Pappila), josta noin 6000 m²
on asemakaavan mukaista asuinkerros- ja rivitalojen korttelialuetta ja noin 625 m²
katualuetta (merkitty karttaan sinisellä vinoviivoituksella);
- noin 165 m² suuruisen kahdesta erillisestä alueesta koostuvan määräalan kiinteistöstä
560-418-10-117 (Pappila), joka on kokonaisuudessaan asemakaavan mukaista
katualuetta (merkitty karttaan sinisellä pystyviivoituksella);
- noin 415 m² suuruisen määräalan kiinteistöstä 560-418-9-679 (Kukkala), joka on
kokonaisuudessaan asemakaavan mukaista katualuetta (merkitty karttaan sinisellä
vaakaviivoituksella);
ja Orimattilan kaupunki luovuttaisi seurakunnalle:
- noin 240 m² suuruisen määräalan kiinteistöstä 560-1-9901-2 (Keskustan tiet), joka on
kokonaisuudessaan asemakaavan mukaista hautausmaa-aluetta (merkitty karttaan
punaisella vinoviivoituksella) ja
- noin 670 m² suuruisen kahdesta erillisestä alueesta koostuvan määräalan kiinteistöstä
560-418-147-1 (Puistotiet), joka on kokonaisuudessaan asemakaavan mukaista puistoja pysäköintialuetta (merkitty karttaan punaisella vaakaviitoituksella).
Entinen linja-autoaseman kiinteistö on Lahden suunnasta tulevalle liikenteelle portti Orimattilaan. Myös
seurakunnan tavoitteena on pitää hautausmaata ympäröivä alue siistinä. Seurakunnalla ei ole kiinteistölle
käyttöä, eikä se tule rakentamaan asuinrakennusta kiinteistölle. Seurakunnan resursseja ei myöskään ole
järkevää käyttää kyseisen kiinteistön kunnostukseen ja ylläpitoon.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Orimattilan kaupunki on valmis vastaamaan lohkomiseen, uudelleenkaavoitukseen ja kaupanvahvistajan
palkkioon liittyvistä kuluista. Maanvaihtoon liittyen kaupunki maksaisi seurakunnalle kokonaisuudessaan
60 295 euroa. Seurakunnassa kirkkovaltuuston on tehtävä päätös määräenemmistöllä ja kirkkovaltuuston
päätös alistetaan kirkkolain nojalla kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
KL 9 luvun 3 §:
”Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kuin puolet
kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa asiassa, joka koskee: -4) kiinteään omaisuuden luovuttamista;--.”
KL 14 luvun 4 § 1 mom:
”Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai
muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.”
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. päättäisi hyväksyä maanvaihdon Orimattilan kaupungin kanssa, jossa
seurakunta luovuttaa Orimattilan kaupungille:
- noin 6625 m² määräalan kiinteistöstä 560-418-10-117 (Pappila), josta noin 6000 m²
on asemakaavan mukaista asuinkerros- ja rivitalojen korttelialuetta ja noin 625 m²
katualuetta (merkitty karttaan sinisellä vinoviivoituksella);
- noin 165 m² suuruisen kahdesta erillisestä alueesta koostuvan määräalan kiinteistöstä
560-418-10-117 (Pappila), joka on kokonaisuudessaan asemakaavan mukaista
katualuetta (merkitty karttaan sinisellä pystyviivoituksella);
- noin 415 m² suuruisen määräalan kiinteistöstä 560-418-9-679 (Kukkala), joka on
kokonaisuudessaan asemakaavan mukaista katualuetta (merkitty karttaan sinisellä
vaakaviivoituksella);
ja Orimattilan kaupunki luovuttaa seurakunnalle:
- noin 240 m² suuruisen määräalan kiinteistöstä 560-1-9901-2 (Keskustan tiet), joka on
kokonaisuudessaan asemakaavan mukaista hautausmaa-aluetta (merkitty karttaan
punaisella vinoviivoituksella) ja
- noin 670 m² suuruisen kahdesta erillisestä alueesta koostuvan määräalan kiinteistöstä
560-418-147-1 (Puistotiet), joka on kokonaisuudessaan asemakaavan mukaista puistoja pysäköintialuetta (merkitty karttaan punaisella vaakaviitoituksella).
2. päättää vahvistaa maanvaihdon välirahan siten, että Orimattilan kaupunki maksaa seurakunnalle
yhteensä 60 295,00 euroa
3. alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi
4. valtuuttaa talouspäällikkö Jarkko Seppälän allekirjoittamaan maanvaihtosopimuksen Orimattilan
kaupungin kanssa, kun kirkkohallitus on maanvaihdon vahvistanut ja Orimattilan
kaupunginvaltuusto maanvaihdon osaltaan hyväksynyt.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. päättäisi hyväksyä maanvaihdon Orimattilan kaupungin kanssa, jossa
seurakunta luovuttaa Orimattilan kaupungille:
- noin 6625 m² määräalan kiinteistöstä 560-418-10-117 (Pappila), josta noin 6000 m²
on asemakaavan mukaista asuinkerros- ja rivitalojen korttelialuetta ja noin 625 m²
katualuetta (merkitty karttaan sinisellä vinoviivoituksella);

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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-

noin 165 m² suuruisen kahdesta erillisestä alueesta koostuvan määräalan kiinteistöstä
560-418-10-117 (Pappila), joka on kokonaisuudessaan asemakaavan mukaista
katualuetta (merkitty karttaan sinisellä pystyviivoituksella);
- noin 415 m² suuruisen määräalan kiinteistöstä 560-418-9-679 (Kukkala), joka on
kokonaisuudessaan asemakaavan mukaista katualuetta (merkitty karttaan sinisellä
vaakaviivoituksella);
ja Orimattilan kaupunki luovuttaa seurakunnalle:
- noin 240 m² suuruisen määräalan kiinteistöstä 560-1-9901-2 (Keskustan tiet), joka on
kokonaisuudessaan asemakaavan mukaista hautausmaa-aluetta (merkitty karttaan
punaisella vinoviivoituksella) ja
- noin 670 m² suuruisen kahdesta erillisestä alueesta koostuvan määräalan kiinteistöstä
560-418-147-1 (Puistotiet), joka on kokonaisuudessaan asemakaavan mukaista puistoja pysäköintialuetta (merkitty karttaan punaisella vaakaviitoituksella).
2. päättää vahvistaa maanvaihdon välirahan siten, että Orimattilan kaupunki maksaa seurakunnalle
yhteensä 60 295,00 euroa
3. alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi
4. valtuuttaa talouspäällikkö Jarkko Seppälän allekirjoittamaan maanvaihtosopimuksen Orimattilan
kaupungin kanssa, kun kirkkohallitus on maanvaihdon vahvistanut ja Orimattilan
kaupunginvaltuusto maanvaihdon osaltaan hyväksynyt.
Keskustelu:
Harri Korva esitti, että maanvaihtoa ei hyväksyttäisi.
Mauri Lehto esitti Harri Korvan kannattamana, että asia palautettaisiin valmisteluun.
Markku Viljanen esitti Sirkka-Liisa Papinahon kannattamana, että asia vietäisiin päätöksentekoon.
Äänestys:
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta valmisteluun, on asia
ratkaistava ennen kuin keskustelua päätösesityksestä jatketaan. Puheenjohtaja antoi äänestysohjeet, jossa
asian viemistä päätöksentekoon kannattavat äänestävät JAA ja asian palauttamista valmisteluun
kannattavat äänestävät EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 27 ääntä. Ääniä annettiin seuraavasti:
JAA: Aatolainen Arja, Hyttinen Anja, Halme Markku, Hartikka Yrjö, Heikkilä Heidi, Lammensalo Riitta,
Järvenranta Anna, Järvinen Ilpo, Törrönen Pekka, Koskelainen Arja, Laaksonen Pertti, Virtanen Arto,
Lehtinen Tuula, Metso Kirsti, Nieminen Tero, Lehtiö Ulla, Ollikka Tellervo, Papinaho Sirkka-Liisa, Perälä,
Tarja, Saarinen Niina, Soila Ilari, Tupasela Mikko, Viljanen Markku, Ylitalo Hanna
EI: Kuoppala Inkeri, Lehto Mauri, Korva Harri
Puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on äänin 24-3 hylännyt Mauri Lehdon palauttamisesityksen.
Keskustelu:
Puheenjohtaja avasi asiasta keskustelun uudelleen, mutta koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, hän
totesi, että keskustelun aikana oli tehty kirkkoneuvoston päätösesityksestä poikkeava esitys, mutta esitys
raukeaa, koska sitä ei ole kannatettu.
Puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on määräenemmistösäädös huomioiden hyväksynyt
kirkkoneuvoston esityksen.
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Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti:
1.
hyväksyä maanvaihdon Orimattilan kaupungin kanssa, jossa
seurakunta luovuttaa Orimattilan kaupungille:
- noin 6625 m² määräalan kiinteistöstä 560-418-10-117 (Pappila), josta noin 6000 m²
on asemakaavan mukaista asuinkerros- ja rivitalojen korttelialuetta ja noin 625 m²
katualuetta (merkitty karttaan sinisellä vinoviivoituksella);
- noin 165 m² suuruisen kahdesta erillisestä alueesta koostuvan määräalan kiinteistöstä
560-418-10-117 (Pappila), joka on kokonaisuudessaan asemakaavan mukaista
katualuetta (merkitty karttaan sinisellä pystyviivoituksella);
- noin 415 m² suuruisen määräalan kiinteistöstä 560-418-9-679 (Kukkala), joka on
kokonaisuudessaan asemakaavan mukaista katualuetta (merkitty karttaan sinisellä
vaakaviivoituksella);
ja Orimattilan kaupunki luovuttaa seurakunnalle:
- noin 240 m² suuruisen määräalan kiinteistöstä 560-1-9901-2 (Keskustan tiet), joka on
kokonaisuudessaan asemakaavan mukaista hautausmaa-aluetta (merkitty karttaan
punaisella vinoviivoituksella) ja
- noin 670 m² suuruisen kahdesta erillisestä alueesta koostuvan määräalan kiinteistöstä
560-418-147-1 (Puistotiet), joka on kokonaisuudessaan asemakaavan mukaista puistoja pysäköintialuetta (merkitty karttaan punaisella vaakaviitoituksella).
2.
vahvistaa maanvaihdon välirahan siten, että Orimattilan kaupunki maksaa seurakunnalle
yhteensä 60 295,00 euroa
3. alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi
4. valtuuttaa talouspäällikkö Jarkko Seppälän allekirjoittamaan maanvaihtosopimuksen Orimattilan
kaupungin kanssa, kun kirkkohallitus on maanvaihdon vahvistanut ja Orimattilan
kaupunginvaltuusto maanvaihdon osaltaan hyväksynyt.

-Työjärjestys:
Harri Korva ilmoitti jättävänsä pöytäkirjaan eriävän mielipiteen. (Liite)
--Liite: Karttaliite maanvaihdon kohteena olevista alueista
Liite: Harri Korvan eriävä mielipide
--
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Kirkkoneuvosto 1/2016, 27.1.2016, § 6
7§
MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET
Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2015 – 2017 talousarvion sitovuus on määritelty seuraavasti:
”Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokkatasolla yleishallinnon, seurakuntatyö, hautaustoimen
ja kiinteistötoimen nettomenoista sekä tuloslaskelmaosasta tiliryhmätasolla ja investoinneista
hankekohtaisesti nettomenoista. Vastaavat viranhaltija vastaavat kirkkoneuvostolle tehtäväalueiden
nettomenoista.”
Sitovuustasot on tulkittu viittaavan ulkoisiin nettomenoihin. Diakoniatyön osalta huomioidaan
nettomenoissa myös kirpputorilta sekä Anninkammarin kahvilasta tilitettävät sisäiset tuotot ja
Lähetystyössä huomioidaan lähetyspuodin tuotot.
Pääluokkatasolla määrärahat ylittyivät seuraavasti:
Hallinnon pääluokka
ylitys 11 975,64 euroa
Syynä mm. kirkonkirjojenpidon kustannuspaikalla budjetoimattomat suunnitelman
mukaiset poistot.
Hautaustoimen pääluokka
ylitys 15 178,91 euroa
Syynä mm. Orimattilan hautausmaiden kustannuspaikalla puutteellisesta budjetoinnista
johtuva henkilöstökulujen ylitys.
Kiinteistötoimen pääluokka
ylitys 56 731,38 euroa
Syynä mm. keittiötoimen kustannuspaikalla budjetoitua suuremmat henkilöstökulut ja
elintarvikeostot sekä budjetoitua pienemmät maksutuotot, sekä AsOy Lukkarinhovin
kustannuspaikalla asuinhuoneiston myynnistä johtunut vuokratulojen väheneminen.
Verotulot

alitus 9 684,22 euroa
Syynä budjetoitua pienempi kirkollisverotuotto.

Keskusrahastomaksut
ylitys 1 574,00 euroa
Syynä puutteellisesti budjetoidut eläkerahastomaksut.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto hyväksyy omalta osaltaan määrärahojen ylitykset ja esittää, että kirkkovaltuusto
hyväksyisi pääluokkatason ylitykset.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä omalta osaltaan määrärahojen ylitykset ja esittää, että kirkkovaltuusto
hyväksyisi pääluokkatason ylitykset.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä pääluokkatason ylitykset edellä esitetyn mukaisesti.
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Kirkkoneuvosto 1/2016, 27.1.2016, § 8
8§
ERO LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ / LAPPALAINEN
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Liisa Lappalainen on 12.1.2016 toimittanut seuraavan anomuksen
seurakunnalle:
”Anon eroa kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan tehtävästä henkilökohtaisista syistä. Omien vaativien
työtehtävien hoito ja oma terveydentilani on sellainen, että minulla ei ole tällä hetkellä voimavaroja
kyseisen luottamustehtävän hoitoon.”
Kirkkolain 23 luvun 4 § 2 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja toimii myös seurakunnan hallinnon ja talouden työryhmän jäsenenä.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi Liisa Lappalaiselle eron
kirkkovaltuuston varapuheenjohtajuudesta ja valitsisi tämän tilalle uuden varapuheenjohtajan.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi Liisa Lappalaiselle eron
kirkkovaltuuston varapuheenjohtajuudesta ja valitsisi tämän tilalle uuden varapuheenjohtajan.
Keskustelu:
Mauri Lehto esitti, että kirkkovaltuuston varajäseneksi valittaisiin Tarja Perälä.
Tarja Perälä toimii kirkkoneuvostossa Tuula Lehtisen varajäsenenä.
Mauri Lehto esitti, että Tuula Lehtisen varajäseneksi kirkkoneuvostoon nimettäisiin Liisa Lappalainen.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti myöntää Liisa Lappalaiselle eron kirkkovaltuuston varapuheenjohtajuudesta ja
päätti valita tämän tilalle Tarja Perälän. Tarja Perälän tilalle kirkkoneuvostoon Tuula Lehtisen
varajäseneksi valittiin Liisa Lappalainen.
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9§
VALTUUSTOALOITTEET
Ei valtuustoaloitteita.

10 §
ILMOITUSASIAT
Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
Seuraava kirkkovaltuuston kokous keskiviikkona 20.4.2016 klo 18.30 (tilinpäätös).
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11 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätösehdotus:
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan ja päätti kokouksen kello 20.20.
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