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Allekirjoitus

___________________________________________________________
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Pöytäkirjan tarkastus

Kokouksen jälkeen.

Paikka ja aika

Orimattilassa 15.8.2018
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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 7.8.2018 ja ne ovat olleet seurakunnan ilmoitustaululla
7.8. – 15.8.2018. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Orimattilan Sanomissa 9.8.2018.
Kokouksessa on läsnä 25/27 jäsentä ja varajäsentä.
Päätösehdotus:
Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän suhteen päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.13. Kokous todettiin laillisesti kokoon 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
Inkeri Kuoppala ja Liisa Lappalainen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina ja vaaliavustajina.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Inkeri Kuoppalan ja Liisa Lappalaisen.

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)
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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Kn 5/2018, 13.6.2018, § 67
15 §
VEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VARAINHOITOVUODELLE 2019
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.
Yleiset talousnäkymät ovat edelleen epävakaat. Orimattilan seurakunnan taloudellinen tilanne on kuitenkin sangen
vakaa. Vaikka vuoden 2017 tulos oli selvästi ylijäämäinen ja seurakunta on kyennyt sopeuttamaan menojaan
alentuvaan tulopohjaan, on työtä jatkettava suunnitelmallisesti myös tulevina vuosina.
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 2019.

se

vahvistaisi

Orimattilan

seurakunnan

Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Orimattilan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi
1,8 prosenttia varainhoitovuodelle 2019.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää
varainhoitovuodelle 2019.

vahvistaa

Orimattilan

seurakunnan

kirkollisveroprosentiksi

1,8

prosenttia

Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa Orimattilan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,8 prosenttia varainhoitovuodelle
2019.

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 5/2018, 13.6.2018, § 78
16 §
LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN MUUTTAMINEN VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN VIRAKSI
Kirsi Kosola on irtisanoutunut lapsityönohjaajan virasta 1.9.2018 lähtien. Hänen sijaisenaan toiminut Eija Cederlöf
siirtyy 1.8.2018 Kauhajoen seurakunnan varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan. Virka on siis vailla haltijaa 1.8.2018
lähtien. Viranhaltijan vaihtuessa on hyvä mahdollisuus tarkastella virkanimikkeen päivittämistä ajan tasalle.
Lapsityönohjaajan/varhaiskasvatuksen ohjaajan tehtävänä on organisoida, kehittää ja johtaa seurakunnan kristillisen
varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Viranhaltija toimii lastenohjaajien lähiesimiehenä. Hän tekee laajaa
verkostoyhteistyötä erityisesti kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden sekä eri järjestöjen kanssa. Kristillisen
varhaiskasvatuksen erikoistumisopinnot, jotka ovat tuottaneet kelpoisuuden lapsityönohjaajan virkaan, ovat
lakanneet v. 2012. Diakonia-ammattikorkeakoulussa alkoi vuoden 2012 alussa uusi koulutus, joka tuottaa
kelpoisuuden kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan (sosionomi AMK/ kristillisen lapsi- ja nuorisotyön
suuntautumisvaihtoehto). Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan virka on tasoltaan ja tehtävien vaativuudeltaan
rinnasteinen diakonian ja kirkon nuorisotyönohjaajan viran kanssa.
Kirkkohallitus on päättänyt varhaiskasvatuksen ohjaajan viran pätevyydestä 24.1.2017 seuraavaa (Kirkon
säädöskokoelma Nro 124):
”Varhaiskasvatuksen ohjaajalta vaaditaan vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK). Tutkinnon tulee sisältää lastentarhanopettajan tehtäviin kelpoistavat
vähintään 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot ja
vähintään 90 opintopistettä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon varhaiskasvatukseen liittyviä
opintoja seuraavasti:
1. Raamattuun, kristinuskoon ja kirkon hengelliseen elämään liittyviä teologisia opintoja vähintään 20 opintopistettä;
2. Kirkon kasvatuksen ja erityisesti kirkon varhaiskasvatuksen alan ammattiopintoja vähintään 40 opintopistettä;
3. Kirkon varhaiskasvatuksen alan päätoiminen harjoittelu vähintään 15 opintopistettä, josta vähintään 12
opintopistettä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä;
4. Kirkon varhaiskasvatuksen alan opinnäytetyö vähintään 15 opintopistettä.”
Samassa päätöksessä todetaan, että ”Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen
tutkinnon suorittanut on edelleen kelpoinen” varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan. Päätöksessä 24.1.2017 esitetty
tutkinto ja opinnot vastaavat käytännössä piispainkokouksen 5.12.2011 antamassa kirkon varhaiskasvatuksen
ohjaajan viran kelpoisuutta koskevassa päätöksessä määrättyjä tutkintoa ja opintoja.
Seurakunnissa on viime vuosien aikana, 5.12.2011 jälkeen, muutettu lapsityönohjaajan virkoja varhaiskasvatuksen
ohjaajan viroiksi. Orimattilan seurakunta arvostaa viimeisimpien koulutusvaatimusten mukaista osaamista ja pitää
tärkeänä ajantasaista pätevyyttä muuttuneessa kristillisen varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. Tämän takia
virkanimikkeen muuttaminen on tarkoituksenmukaista. Virkanimikkeen muuttaminen ei vaikuta viran tehtäviin ja
sisältöön. Virkanimikkeen muuttaminen on selkeintä niin, että vanha lapsityönohjaajan virka lakkautetaan ja
perustetaan sen tilalle uusi varhaiskasvatuksen ohjaajan virka. Molemmat kuuluvat kirkkovaltuuston toimialaan.
Uusien virkojen perustaminen kirkkovaltuustossa edellyttää määräenemmistöä (KL 9:3§). Uudenkin viran palkkaus
olisi vaativuusryhmässä 503, ja sen peruspalkka olisi sama kuin nykyisessä lapsityönohjaajan virassa. Viran
ohjesäännön sijasta sen tehtävät kirjattaisiin tehtävänkuvaukseen. Uusi virka laitettaisiin hakuun kirkkoneuvoston
kokouksessa 15.8.2018, jolloin hakuaika olisi 16.8.-6.9.2018. Päätös työhaastatteluun kutsuttavista 7.9.,
työhaastattelut 18.9. ja päätös virkaan valittavasta tehtäisiin kirkkoneuvostossa 19.9.2018. Uusi viranhaltija voisi
mahdollisesti aloittaa 1.10.2018, todennäköisemmin jossain vaiheessa lokakuuta.
Uusi lapsi- ja perhetyön toimintakausi alkaa koulujen lukuvuoden alkaessa. Kirkkoherra on kuullut sekä lapsi- ja
perhetyön pappia Outi Vainiota että lastenohjaajia siitä, miten uusi toimintakausi saadaan alkuun ilman
lapsityönohjaajaa. Vastuita jakamalla, hyvällä suunnittelulla ja kokeneiden lastenohjaajien ansiosta muutaman
kuukauden viive viran täyttämisessä ei aiheuttane ylitsepääsemättömiä ongelmia.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaisi lapsityönohjaajan viran 31.8.2018 sekä perustaisi
varhaiskasvatuksen ohjaajan viran 1.9.2018 lukien.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaisi lapsityönohjaajan viran 31.8.2018 sekä perustaisi
varhaiskasvatuksen ohjaajan viran 1.9.2018 lukien.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää:
1) lakkauttaa lapsityönohjaajan viran 31.8.2018 lukien
2) perustaa varhaiskasvatuksen ohjaajan viran 1.9.2018 lukien.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti:
1) lakkauttaa lapsityönohjaajan viran 31.8.2018 lukien
2) perustaa varhaiskasvatuksen ohjaajan viran 1.9.2018 lukien.

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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17 §
VALTUUSTOALOITTEET
Seppo Venesjärvi teki valtuustoaloitteen teemarippikoulujen järjestämisestä. Valtuustoaloite liitteenä.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä mahdolliset valtuustoaloitteet tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä asian tiedoksi.

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

18 §
ILMOITUSASIAT
Seuraava kirkkovaltuuston kokous 12.12.2018.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä asian tiedoksi.

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

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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19 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätösehdotus:
Valitusosoitus liitetään valmiiseen pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Kirkkovaltuusto:
Valitusosoitus liitetään valmiiseen pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.28.

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

