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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 15.5 .2018 ja ne ovat olleet seurakunnan
ilmoitustaululla 15.5. – 23.5.2018. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Orimattilan Sanomissa 17.5.2018.
Kokouksessa on läsnä 24/27 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
Jussi Karinen ja Arja Koskelainen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina ja vaaliavustajina.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Karisen ja Arja Koskelaisen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina ja vaaliavustajina.

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)
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:
Kiireellisenä lisäasiana pöydälle tuotiin uusi pykälä Ero luottamustehtävästä / Virpi Metso. Hyväksytään muutettu
esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti ottaa lisäasian käsittelyyn ja hyväksyä muutetun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 2/2018, 7.3.2018, § 20
4§
TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2017
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 olivat yhteensä 326 423,32 euroa, eli noin 50 000 euroa edellisvuotta
vähemmän. Syynä vähennykseen ovat mm. edellisvuotta pienemmät puunmyyntituotot, joiden lisäksi edellisvuonna
kehitysvammaisten kirkkopyhän osallistumismaksut ja suuremmat pysyvien vastaavien myyntitulot nostivat
tuottokertymää.
Henkilöstökulut toteutuivat noin 45 000 euroa edellisvuotta pienempinä, eli kulut pienenivät 2,4 %. Lisätalousarvioon
verrattuna henkilöstökulut toteutuivat 2,1 % alle budjetin. Palkoissa ja palkkioissa toteuma oli noin 20 000 euroa
edellisvuotta pienempi (-1,4 %).
Seurakunnan ulkoiset toimintakulut laskivat noin 70 000 euroa (-2,5 %). Tästä osa selittyy henkilöstökulujen
pienentymisellä, mutta myös palveluiden ostot ovat pienentyneet. Vuonna 2017 erityisesti sekä rakennusten että
koneiden ja laitteiden kunnossapitopalveluiden kustannusten määrät olivat edellisvuotta pienemmät.
Orimattilan seurakunnan kirkollisveroprosentti on 1,8. Veroprosenttia nostettiin viimeksi vuoden 2014 alusta alkaen.
Vuoden 2017 kirkollisverokertymä laski 0,1 % edellisen vuoden tasosta (-3 251 euroa), marraskuun loppuun asti
vaikutti siltä, että verokertymä tulisi laskemaan useamman prosentin edellisvuoden toteumasta. Joulukuussa
maksettiin kuitenkin oikaisua, koska seurakuntien jako-osuuksissa oli koko vuoden ajan ollut systemaattinen virhe.
Talousarviossa oli vuodelle 2017 varauduttu verotulojen pieneen laskuun, joten toteuma oli yli budjetoidun.
Toteutunut kertymä oli 3,7 % budjetissa esitettyä arviota suurempi. Yhteisöveron tuottojen tilityksistä luovuttiin
vuoden 2016 alusta alkaen, ja viimeiset oikaisut tilitettiin lokakuussa 2017. Yhteisöveron osalta vuoden 2017
kertymä oli -1127 euroa, eli seurakunta joutui maksamaan yhteisöveron tilitysten oikaisuja takaisin verohallinnolle.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Seurakunnan vuosikate oli 519 409,34 euroa, mikä on noin 12 000 euroa edellisvuotta heikompi. Vuosikate toteutui
noin 240 000 euroa talousarviossa ennakoitua parempana. Poistot toteutuivat hieman ennakoitua suurempina,
johtuen tehdyistä lisäpoistoista. Vuosikate riitti kuitenkin hyvin poistoihin ja poistoeron jälkeen tilikauden ylijäämä
on lopulta 232 317,39 euroa.
Seurakunnan tilinpäätöskirja sisältää myös Orimattilan hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Hautainhoitorahaston
tulos on 12 526,97 euroa alijäämäinen, mutta kun verrataan rahaston pääomien määrää haudanhoitovelvoitteisiin, on
rahasto kokonaisuudessaan edelleen selvästi ylikatteinen.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto:
1. allekirjoittaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017
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 1.1.31.12.2017.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto:
1. allekirjoitti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017
2. päätti lähettää sen tilintarkastajalle
3. valtuutti talouspäällikkö Jarkko Seppälä tekemään tilinpäätökseen tarvittaessa muutoksia ennen
kirkkovaltuuston käsittelyä ja
4. päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Orimattilan seurakunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.31.12.2017.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää vahvistaa seurakunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti vahvistaa seurakunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

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

--Työjärjestys:
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen toimintakertomuksen esittelyn ajaksi klo 18.47 ja kokous jatkui esittelyjen
jälkeen klo 19.51. Kokouksen jatkuessa läsnä oli edelleen 24 äänivaltaista jäsentä.
---

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 4/2018, 23.5.2018, § 54
5§
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.”
BDO Audiator Oy on vastuunalaisen tilintarkastajan Riitta Samolan johdolla tarkastanut Orimattilan seurakunnan
hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017. Suoritetusta tarkastuksesta on annettu kertomus
4.5.2018.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto lähettää tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja esittää kirkkovaltuustolle, että
se käsittelee vastuuvapauden myöntämisen vuoden 2017 hallinnosta ja taloudesta tili- ja vastuuvelvollisille
viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti lähettää tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja esittää
kirkkovaltuustolle, että se käsittelee vastuuvapauden myöntämisen vuoden 2017 hallinnosta ja taloudesta tili- ja
vastuuvelvollisille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.

Esitys:
Kirkkovaltuusto käsittelee vastuuvapauden myöntämisen vuoden 2017 hallinnosta ja taloudesta tili- ja
vastuuvelvollisille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden vuoden 2017 hallinnosta ja taloudesta tili- ja
vastuuvelvollisille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.

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

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 1/2018, 31.1.2018, § 8
6§
SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN
Kirkolliskokous hyväksyi vaalisäännöksiä koskevat kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen muutokset
hallintovaliokunnan mietinnön mukaisina marraskuussa 2017. Kirkon vaalijärjestyksen muutos tulee voimaan
samanaikaisesti kirkkolain muutoksen kanssa. Kirkkolain muutos vaatii voimaan tullakseen vielä eduskunnan
hyväksynnän. Tavoitteena on, että muutokset tulevat voimaan tämän vuoden keväällä.
Uusien säännösten mukaan seurakuntavaalit pidetään vuonna 2018 marraskuun 3. sunnuntaina, eli 18.11.
Ennakkoäänestys järjestetään 6.-10.11.2018. Kirkkoherranvirasto ei ole enää pakollinen ennakkoäänestyspaikka vaan
vaalilautakunta määrää kaikki ennakkoäänestyspaikat. Näitä järjestetään edellisten vaalien tapaan useita eri puolilla
seurakuntaa.
Seurakuntavaalien toimittamisesta huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto (yhtymässä
seurakuntaneuvosto). Vaalilautakunta tulee asettaa viimeistään 31.5.2018.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä
varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai
rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi
hän ei enää välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa. Nykyinen sanamuoto KL 23:19§ : ”…
vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä.
Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.” Vaalilautakuntaan kannattaa
siten valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sekä riittävästi varajäseniä. Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa
vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain mukainen
tai hänen tilalleen vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin nimetty varajäsen. Kirkkovaltuusto nimeää
puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan itselleen varapuheenjohtajan.
Lisäksi kirkkovaltuusto (yhtymässä seurakuntaneuvosto) voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin
vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Orimattilassa koko seurakunnan alue
muodostaa yhden äänestysalueen.
Vaalitunnuksena on minun kirkkoni – muodoltaan mukailtu hashtag, jossa on nähtävissä sekä risti että punos, joka
viestii yhteisöllisyyttä. Tunnuksesta on kolme toisiinsa sopivaa väriversiota. Kaikissa variaatioissa on mukana myös
kaksi muuta väriä. Tällä viestitään sitä, että minun kirkkoni ei ole yksiulotteinen, vaan yhteisö jossa muidenkin ”sävyt”
vaikuttavat.

Kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa vaalilautakunnan vaalin toukokuun loppuun mennessä ja
nimeää sille puheenjohtajan.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa vaalilautakunnan vaalin toukokuun loppuun
mennessä ja nimeää sille puheenjohtajan.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa vaalilautakunnan vaalin ja nimeää vaalilautakunnalle puheenjohtajan.
Keskustelu:
Markku Viljanen esitti, että vaalilautakuntaan valitaan varsinaisiksi jäseniksi Annakaisa Rantala, Liisa Lehtonen,
Seppo Kelkka, Timo Kyrö, Seppo Vohlonen, Irja Malin ja Risto Ahola.
Markku Viljanen esitti vaalilautakunnan puheenjohtajaksi kirkkoherra Annakaisa Rantalan.
Markku Viljanen esitti, että varajäseneksi valitaan kutsumisjärjestyksessä: Liisa Lappalainen, Irma Korhonen, JuhaPekka Tolonen, Aulikki Haapaniemi, Erkki Valkonen ja Matti Kaasalainen.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti:
1) valita vaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi: Annakaisa Rantala, Liisa Lehtonen, Seppo Kelkka, Timo Kyrö,
Seppo Vohlonen, Irja Malin ja Risto Ahola.
2) valita vaalilautakunnan varajäseniksi kutsumisjärjestyksessä: Liisa Lappalainen, Irma Korhonen, Juha-Pekka
Tolonen, Aulikki Haapaniemi, Erkki Valkonen ja Matti Kaasalainen.
3) nimetä vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Annakaisa Rantalan.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle
(KL 24:4)
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Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä

ORIMATTILAN SEURAKUNTA¤
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivä
23.5.2018

Sivu
9

Kn 3/2018, 18.4.2018, § 41
7§
ERO LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ / MONA RIIHILAHTI
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)
Mona Riihilahti on kirkkovaltuuston varajäsen ja kirkkovaltuuston asettaman kappelineuvoston jäsen kuluvan vuoden
loppuun. Kirkon jäsentietojärjestelmän mukaan hän on 18.3.2018 menettänyt vaalikelpoisuutensa toimia
luottamustehtävässä Orimattilan seurakunnassa.
Kappelineuvoston toimikautta on jäljellä vain loppuvuosi. Kappelineuvoston puheenjohtaja Mikko Tupasela on
keskustellut asiasta Riihilahden varajäsenen, Ritva Isotalon, kanssa, joka on varautunut varajäsenenä osallistumaan
kappelineuvoston loppuvuoden kokouksiin.
Kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se:
1) vapauttaa Mona Riihilahden kirkkovaltuuston varajäsenyydestä ja kappelineuvoston jäsenyydestä ja
2) nimeää jäsenen ja varajäsenen kappelineuvostoon.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se
1) vapauttaa Mona Riihilahden kirkkovaltuuston varajäsenyydestä ja kappelineuvoston jäsenyydestä ja
2) nimeää jäsenen ja varajäsenen kappelineuvostoon.

Esitys:
Kirkkovaltuusto:
1) päättää vapauttaa Mona Riihilahden kirkkovaltuuston varajäsenyydestä ja kappelineuvoston jäsenyydestä ja
2) nimeää jäsenen ja varajäsenen kappelineuvostoon.
Keskustelu:
Ari Anttila esitti, että kappelineuvoston varsinaiseksi jäseneksi valitaan nykyinen varajäsen Ritva Isotalo ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Eija Koskelainen.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti:
1) vapauttaa Mona Riihilahden kirkkovaltuuston varajäsenyydestä ja kappelineuvoston jäsenyydestä ja
2) nimetä kappelineuvoston jäseneksi Ritva Isotalon ja hänen varajäseneksi Eija Koskelaisen.

Muutoksenhaku: Tähän päätöksen 1. kohtaan ei voi hakea muutosta (KL 24:5) ja päätöksen 2. kohtaan voi hakea
muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4)

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

ORIMATTILAN SEURAKUNTA¤
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivä
23.5.2018

Sivu
10

Kn 4/2018, 23.5.2018, § 56
8§
ERO LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ / VIRPI METSO
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)
Virpi Metso on kirkkovaltuuston asettaman kappelineuvoston varajäsen kuluvan vuoden loppuun. Kirkon
jäsentietojärjestelmän mukaan hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa toimia luottamustehtävässä Orimattilan
seurakunnassa.
Kappelineuvoston toimikautta on jäljellä vain loppuvuosi, mutta kappelineuvostolla on juuri nyt edessään kappalaisen
vaali, jonka takia kappelineuvoston täysi toimintavalmius on tärkeää turvata.
Kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
3) vapauttaa Virpi Metson kappelineuvoston varajäsenyydestä ja
4) nimeää varajäsenen kappelineuvostoon.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se
1) vapauttaa Virpi Metson kappelineuvoston varajäsenyydestä ja
2) nimeää varajäsenen kappelineuvostoon.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää:
1) vapauttaa Virpi Metson kappelineuvoston varajäsenyydestä ja
2) nimetä varajäsenen kappelineuvostoon.
Keskustelu:
Ari Anttila esitti, että kappelineuvostoon valitaan varajäseneksi Johanna Helstelä.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti:
1) vapauttaa Virpi Metson kappelineuvoston varajäsenyydestä ja
2) nimetä kappelineuvostoon Kirsti Metson henkilökohtaiseksi varajäseneksi Johanna Helstelän

Muutoksenhaku: Tähän päätöksen 1. kohtaan ei voi hakea muutosta (KL 24:5) ja päätöksen 2. kohtaan voi hakea
muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

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

ORIMATTILAN SEURAKUNTA¤
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivä
23.5.2018

Sivu
11

9§
VALTUUSTOALOITTEET

Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä mahdolliset valtuustoaloitteet tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi, että valtuustoaloitteita ei ollut.

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

10 §
ILMOITUSASIAT
Kirkkoherra kannusti jokaista rohkaisemaan ihmisiä lähtemään seurakuntavaaleihin ehdolle.
Tulevia valitsijayhdistyksiä kannustettiin lisäämään yhteystietonsa seurakuntavaalit.fi –sivulle, jotta
vaaliyhteyshenkilöt saadaan näkyville.
Puheenjohtaja toi terveiset Tampereen hiippakunnan tulevaisuusfoorumista.
Kirkkovaltuustolle tiedotettiin varautumisesta tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomiin muutoksiin ja näiden
tilanteesta.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

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

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

ORIMATTILAN SEURAKUNTA¤
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivä
23.5.2018

Sivu
12

11 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätösehdotus:
Valitusosoitus liitetään valmiiseen pöytäkirjaan.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeet ja päätti kokouksen kello 20.13.

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

