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12 §
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 2.5.2017 ja ne ovat olleet seurakunnan
ilmoitustaululla 2.5. – 10.5.2017. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Orimattilan Sanomissa 4.5.2017.
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 18.48. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten
lukumäärän suhteen päätösvaltaiseksi.

13 §
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 Markku Halme ja Yrjö Hartikka. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina ja vaaliavustajina.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Markku Halmeen ja Yrjö Hartikan.

14 §
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:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto 3/2017, 15.3.2017, § 27
15 §
TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2016
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 377 568,95 euroa, eli noin 92 650 euroa edellisvuotta
enemmän. Ulkoiset toimintatuotot lisääntyivät lähes 33 % vuodesta 2015. Syynä tähän ovat muun muassa
maanvaihdosta saatu tulo, kehitysvammaisten kirkkopyhään saatu tulo sekä edellisvuotta suuremmat
puunmyyntitulot.
Henkilöstökulut toteutuivat noin 133 000 euroa edellisvuotta pienempinä, eli kulut pienenivät 6,7 %. Talousarvioon
verrattuna henkilöstökulut toteutuivat 4,6 % alle budjetin. Palkoissa ja palkkioissa toteuma oli noin 89 000 euroa
edellisvuotta pienempi (-5,7 %) ja eläkemaksut pienenivät lähes 72 000 euroa, johtuen eläkemaksujen uudistuksesta,
jossa palkkaperusteista eläkemaksua laskettiin ja verotulopohjaista eläkerahastomaksua korotettiin.
Seurakunnan ulkoiset toimintakulut laskivat noin 190 000 euroa (-6,2 %). Tästä valtaosa selittyy henkilöstökulujen
pienentymisellä, mutta seurakunnan työmuodot ovat saaneet säästettyä niin palveluiden ostoissa kuin
tarvikehankinnoissakin.
Orimattilan seurakunnan kirkollisveroprosentti on 1,8. Veroprosenttia nostettiin viimeksi vuoden 2014 alusta
alkaen. Vuoden 2016 kirkollisverokertymä nousi 0,4 % edellisen vuoden tasosta (+10 594 euroa), vaikka lähialueen
seurakunnissa ja koko kirkon tasolla valtakunnallisesti verotulokertymä laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna.
Talousarviossa oli vuodelle 2016 varauduttu verotulojen pieneen laskuun, joten toteuma oli yli budjetoidun.
Toteutunut kertymä oli noin 1 % budjetissa esitettyä arviota suurempi. Yhteisöveron tuottojen tilityksistä luovuttiin
vuoden 2016 alusta alkaen, mutta vuoden aikana tilitettiin edelleen aikaisempien vuosien oikaisujen mukaiset
tilitykset, joita kertyi yhteensä 42 780 euroa.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Seurakunnan vuosikate oli 531 774,13 euroa, mikä on noin 310 000 euroa edellisvuotta parempi. Vuosikate
toteutui noin 232 000 euroa talousarviossa ennakoitua parempana. Poistot toteutuivat hieman ennakoitua
suurempina, johtuen poistoihin tehdyistä korjauksista ja niiden aiheuttamista lisäpoistoista. Vuosikate riitti
kuitenkin hyvin poistoihin ja poistoeron jälkeen tilikauden ylijäämä on lopulta 246 668,93 euroa.
Tasekirja sisältää myös Orimattilan seurakunnan ja Artjärven kappeliseurakunnan hautainhoitorahastojen
tilinpäätökset vuodelta 2016. Artjärven hautainhoitorahasto sulautettiin Orimattilan hautainhoitorahastoon
kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti tilinpäätöksen yhteydessä 31.12.2016.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto:
1. allekirjoittaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016
2. päättää lähettää sen tilintarkastajalle
3. valtuuttaa talouspäällikkö Jarkko Seppälä tekemään tarvittaessa teknisiä korjauksia ennen kirkkovaltuuston
käsittelyä ja
4. esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Orimattilan seurakunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.31.12.2016.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti:
1. allekirjoittaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016
2. lähettää sen tilintarkastajalle
3. valtuuttaa talouspäällikkö Jarkko Seppälä tekemään tarvittaessa teknisiä korjauksia ennen kirkkovaltuuston
käsittelyä ja
4. esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Orimattilan seurakunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.31.12.2016.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää vahvistaa Orimattilan seurakunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa Orimattilan seurakunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto 4/2017, 3.5.2017, § 53
16 §
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 tarkastanut Orimattilan seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.31.12.2016. Suoritetusta tarkastuksesta on annettu kertomus 28.3.2017.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto lähettää tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja esittää kirkkovaltuustolle, että
se käsittelee vastuuvapauden myöntämisen vuoden 2016 hallinnosta ja taloudesta tili- ja vastuuvelvollisille
viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.
Kirkkoneuvosto:

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2016 hallinnosta ja taloudesta tili- ja
vastuuvelvollisille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti myöntää vastuuvapauden vuoden 2016 hallinnosta ja taloudesta tili- ja vastuuvelvollisille
viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto 3/2017, 15.3.2017, § 36
17 §
TALOUSSÄÄNTÖ
Taloussääntö ja kirkkoneuvoston ohjesääntö ovat seurakuntatalouden hallintoa ja taloutta ohjaavat perussäännöt.
Näitä sääntöjä tulee tarkastella yhdessä ja niiden tulee täydentää toisiaan. Seurakunnan voimassa oleva taloussääntö
on hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.5.2014. Tuolloin taloussääntö päivitettiin vuoden 2010 annetun mallin
mukaiseksi.
Kirkkolain 15 luvun 4 § 3. pykälässä todetaan, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin
kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussääntö antaa määräykset seurakunnan taloudenhoitoon
kokonaisuudessaan. Se käsittelee talousarviota, omaisuuden hoitamista, kirjanpitoa sekä tilinpäätöstä ja
tilintarkastusta.
Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 26.1.2017 uudet seurakuntatalouden taloussääntömallit erikseen
itsenäiselle seurakuntataloudelle ja seurakuntayhtymälle. Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja
kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu
seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako.
Uusi taloussääntö tulisi voimaan 1.6.2017.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Orimattilan seurakunnan taloussäännön, jolla
kumotaan 14.5.2014 vahvistettu Orimattilan seurakunnan taloussääntö.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Orimattilan seurakunnan taloussäännön, jolla
kumotaan 14.5.2014 vahvistettu Orimattilan seurakunnan taloussääntö.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä Orimattilan seurakunnan taloussäännön, jolla kumotaan 14.5.2014 vahvistettu
Orimattilan seurakunnan taloussääntö.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä Orimattilan seurakunnan taloussäännön, jolla kumotaan 14.5.2014 vahvistettu
Orimattilan seurakunnan taloussääntö.

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

ORIMATTILAN SEURAKUNTA¤
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivä
10.5.2017

Sivu
18

Kirkkoneuvosto 3/2017, 15.3.2017, § 29
18 §
SEURAKUNNAN VAROIN HOIDETTAVAT HAUDAT
Kirkkolaki 17. luku 5 § 1. mom.:
”Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden
haltija. Kirkkovaltuusto voi kuitenkin päättää, että seurakunnan kustannuksella huolehditaan hautausmaalla tai
sen osalla olevien hautojen perushoidosta. Milloin hautausmaalle on haudattu vainaja, jonka muiston vaalimista
on pidettävä seurakunnan kannalta tärkeänä, kirkkovaltuusto voi päättää, että hauta hoidetaan seurakunnan
kustannuksella.”
Ainaishautoja on mahdollista hoitaa pitkään, mutta uudemmissa haudoissa hoito jatkuu pääsääntöisesti enintään
hautaoikeuden päättymiseen saakka.
Liitteenä esitys seurakunnan varoin hoidettavista haudoista vuonna 2017.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että liitteenä olevan listan mukaiset 21 Orimattilan hautausmaalla
ja 7 Artjärven hautausmaalla sijaitsevaa hautaa hoidetaan seurakunnan varoin toistaiseksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että liitteenä olevan listan mukaiset 21 Orimattilan hautausmaalla
ja 7 Artjärven hautausmaalla sijaitsevaa hautaa hoidetaan seurakunnan varoin toistaiseksi.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää, että liitteen mukaiset 21 Orimattilan hautausmaalla ja 7 Artjärven hautausmaalla sijaitsevaa
hautaa hoidetaan seurakunnan varoin toistaiseksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti, että liitteenä mukaiset 21 Orimattilan hautausmaalla ja 7 Artjärven hautausmaalla sijaitsevaa
hautaa hoidetaan seurakunnan varoin toistaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto 3/2017, 15.3.2017, § 38
19 §
KIRKKOVALTUUSTON KOKOONPANO
Kirkkolaki 23. luku 2 § 1 mom.:
” Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu
18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen.”
Kirkkovaltuuston varajäsenet Jenna Kuoppamäki (Yhd. srk-väki) ja Otto Niemonen (KKE) ovat muuttaneet pois
paikkakunnalta ja sitä kautta menettäneet vaalikelpoisuuden toimia seurakunnan luottamustehtävässä.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaisi Jenna Kuoppamäen ja Otto Niemosen tulleen
eronneiksi Orimattilan seurakunnan kirkkovaltuuston varajäsenyydestä vaalikelpoisuuden menettämisen takia.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaisi Jenna Kuoppamäen ja Otto Niemosen tulleen
eronneiksi Orimattilan seurakunnan kirkkovaltuuston varajäsenyydestä vaalikelpoisuuden menettämisen takia.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää, että Jenna Kuoppamäki ja Otto Niemonen ovat tulleet eronneiksi Orimattilan seurakunnan
kirkkovaltuuston varajäsenyydestä vaalikelpoisuuden menettämisen takia.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti, että Jenna Kuoppamäki ja Otto Niemonen ovat tulleet eronneiksi Orimattilan seurakunnan
kirkkovaltuuston varajäsenyydestä vaalikelpoisuuden menettämisen takia.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
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20 §
VALTUUSTOALOITTEET
Seppo Venesjärvi teki valtuustoaloitteen, jolla pyydetään selvittämään, mikä on Orimattilan seurakunnan kanta
suurmoskeija-hankkeeseen. Valtuustoaloite liitteenä.
Tuula Lehtinen kysyi aiemmin tehdystä opasteita koskevasta aloitteesta, joka on käsitelty kirkkovaltuuston
kokouksessa 4/2015, § 44. Opasteiden kehittämiseen liittyvät toimet ovat suunnittelun alla.

21 §
ILMOITUSASIAT

Helatorstaina 25.5.2017 reformaation merkkivuoden päämessu klo 14.00 ja sen jälkeen puistotapahtuma.
Helluntaina 4.6.2017 uusien viranhaltijoiden virkaansiunaaminen.
Vanha lähetyslentokone esillä kauppakeskus Karismassa kesällä.
Rovastikunnan neuvottelukunnan kokous Salpausselän seurakunnassa sunnuntaina 3.9.2017 klo 10.00
Tampereen hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 16.9.2017 Nastolassa.

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

Kokouspäivä
10.5.2017
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22 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätösehdotus:
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.20.

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

