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___________________________________________________________
Pertti Laaksonen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Perjantaihin 24.11.2017 mennessä.

Paikka ja aika
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_____________________________________________________________
Päivi Kumpulainen
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23 §
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 7.11.2017 ja ne ovat olleet seurakunnan
ilmoitustaululla 7.11. – 15.11.2017. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Orimattilan Sanomissa 9.11.2017.
Kokouksessa on läsnä 26/27 jäsentä ja varajäsentä.
Päätösehdotus:
Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän suhteen päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.51. Kirkkovaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnä
olevien jäsenten lukumäärän suhteen päätösvaltaiseksi.

24 §
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
Heidi Heikkilä ja Hannu Huhmarkangas. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina ja vaaliavustajina.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Heidi Heikkilän ja Hannu Huhmarkankaan.

25 §
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 päätti hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto 8/2017, 1.11.2017, § 122
26 §
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020 TEKSTIOSAT
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 14.6.2017 antanut toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja –aikataulun.
Tämän mukaisesti työmuodot ovat valmistelleet toimintasuunnitelman tekstiosat.
Toiminta- ja taloussuunnittelussa erityistä painoarvoa annetaan vuosikohtaisille tavoitteille. Perustoiminta ja
tehtäväalueen vuosittain toistuva, vakiintunut toiminta on kirjattuna perustoimintakuvaukseen ja
toimintasuunnitelmassa keskitytään painopisteisiin ja yksittäisiin kehittämiskohteisiin. Pyrkimyksenä on tuoda
tavoitteiden ja keinojen välinen yhteys selkeämmin näkyviin.
Vuoden 2018 koko seurakunnan yhteisenä painopisteenä on strategian mukaisesti ”Nostamme sanoman esiin.”
Nyt käsittelyssä on tekstiosat, joissa määritellään tehtäväalueiden toiminnan tavoitteet ja keinot vuodelle 2018.
Numero-osat käsitellään seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa, jossa hyväksytään lopullinen esitys
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto merkitsee toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluvaiheen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.
Työmuotojen edustajat esittelevät suunnitelmat kirkkovaltuustolle kokouksessa 15.11.2017.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti merkitä toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluvaiheen ja asiasta käydyn keskustelun
tiedoksi. Työmuotojen edustajat esittelevät suunnitelmat kirkkovaltuustolle kokouksessa 15.11.2017.

Työmuotojen edustajat esittelevät suunnitelmia vuoden 2018 toiminnasta.

Esitys:
Kirkkovaltuusto merkitsee toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluvaiheen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluvaiheen ja asiasta käydyn keskustelun
tiedoksi.

--Työjärjestys:
Kokous keskeytettiin asiakohdan käsittelyn aikana kello 18.56, jolloin työmuotojen edustajat esittelivät vuoden
2018 toimintaa. Kokouksen jatkuessa kello 20.22 kokouksessa oli edelleen läsnä 26 äänivaltaista kokousedustajaa.
---

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto 6/2017, 6.9.2017, § 90
27 §
VEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VARAINHOITOVUODELLE 2018
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 2016 tulos oli selvästi ylijäämäinen, on vuoden 2017 verotulokertymä laskenut ensimmäisen
puolen vuoden aikana laskenut noin 100 000 euroa edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Toisaalta rinnalla
on saatu merkittäviä säästöjä muun muassa henkilöstökustannuksista. Seurakunta on kyennyt sopeuttamaan menojaan
alentuvaan tulopohjaan, mutta työtä on edelleen tehtävä suunnitelmallisesti.
Kirkollisverokertymä, taloudellinen tilanne ja seurakunnan muutossopeutumiskyky huomioiden on talouspäällikön
arvion mukaan perusteltua pitää kirkollisveroprosentti ennallaan 1,8 prosentissa.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkollisveroprosentiksi 1,8 prosenttia varainhoitovuodelle 2018.

se

vahvistaisi

Orimattilan

seurakunnan

Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Orimattilan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi
1,8 prosenttia varainhoitovuodelle 2018.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää
varainhoitovuodelle 2018.

vahvistaa

Orimattilan

seurakunnan

kirkollisveroprosentiksi

1,8

prosenttia

Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa Orimattilan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,8 prosenttia varainhoitovuodelle
2018.

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

ORIMATTILAN SEURAKUNTA¤
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivä
15.11.2017

Sivu
27

Kirkkoneuvosto 6/2017, 6.9.2017, § 87
28 §
SUNTION VIRKA
Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan viroista kirkkojärjestyksen 6. luvun 1 §:n 2. mom. mukaan. Vakituisten virkojen
ja toimien täyttäminen taas on kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätösvallassa.
Suntiot ovat aikaisemmin olleet seurakuntaan virkasuhteessa. Muut suntion ja seurakuntamestarin tehtävät on jo
aikaisemmin muutettu työsuhteisiksi toimiksi. Nyt viranhaltijan jäädessä eläkkeelle on perusteltua lakkauttaa
viimeinenkin suntion virka. Seurakunnissa on lähtökohtaisesti tavoitteena muuttaa kiinteistötoimen virkasuhteet
työsuhteiksi.
Nykymääritelmän mukaan virkasuhdetta tarvitaan silloin, kun viranhaltija käyttää tehtävässään julkista valtaa. Suntion
tehtävissä virkasuhde ei nykyisellä tehtäväkuvauksella ole tarkoituksenmukainen.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää:
1. olla täyttämättä vapautuvaa suntio virkaa ja
2. esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaisi suntion viran 1.2.2018 alkaen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti:
1. olla täyttämättä vapautuvaa suntio virkaa ja
2. esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaisi suntion viran 1.2.2018 alkaen.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa suntion viran 1.2.2018 alkaen.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti lakkauttaa suntion viran 1.2.2018 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto 5/2017, 14.6.2017, § 74
29 §
SEPPO VENESJÄRVEN VALTUUSTOALOITE 10.5.2017
Kirkkovaltuutettu Seppo Venesjärvi on kirkkovaltuuston kokouksessa 10.5.2017 jättänyt liitteenä olevan
valtuustoaloitteen, jonka keskeinen sisältö on seuraava:
”Pyydän selvitystä mikä on Orimattilan seurakunnan ja Tampereen hiippakunnan kanta islamin uskoon ja Suomessa
tällä hetkellä olevaan Helsingin suurmoskeijahankkeeseen.”
Liitteenä Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisema vihkonen Pieni opas uskonnonvapauteen sekä
kirkkohallituksen
kansliapäällikön
Jukka
Keskitalon
yksityishenkilönä
julkiasema
blogikirjoitus
suurmoskeijahankkeesta.
Kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto vastaa valtuustoaloitteeseen antamalla kirkkovaltuustolle selvityksen pyydetystä asiasta.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti vastata valtuustoaloitteeseen antamalla kirkkovaltuustolle selvityksen pyydetystä asiasta.

Kirkkoneuvoston vastaus valtuustoaloitteeseen liitteenä.
Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä tiedoksi kirkkoneuvoston aloitevastauksen ja todeta toimenpiteet aloitteen osalta
riittäviksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä tiedoksi kirkkoneuvoston aloitevastauksen ja todeta toimenpiteet aloitteen osalta
riittäviksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto 7/2017, 14.10.2017, § 106
30 §
KIINTEISTÖKATSELMUS
Orimattilan seurakunnassa suoritettiin 5.9.2017 kiinteistökatselmus, johon osallistuivat: kirkkoherra Annakaisa
Rantala, talouspäällikkö Jarkko Seppälä, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Markku Viljanen ja ins. Heikki
Hyppönen. Katselmuksessa esitettyjä toimenpide-ehdotuksia huomioidaan toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille
2018 – 2020. Muistio katselmuksesta liitteenä.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi ja lähettää edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi kiinteistökatselmuksen
muistion.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti merkitä tiedoksi ja lähettää edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi kiinteistökatselmuksen
muistion.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä kiinteistökatselmuksen muistion tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä kiinteistökatselmuksen muistion tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto 7/2017, 14.10.2017, § 107
31 §
HAUTAUSMAAKATSELMUS
Orimattilan seurakunnassa suoritettiin 11.9.2017 hautausmaakatselmus, johon osallistuivat: kirkkoherra Annakaisa
Rantala, talouspäällikkö Jarkko Seppälä, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Markku Viljanen, hautausmaan
työnjohtaja Markku Oso sekä hautaustoimen työryhmän luottamushenkilöjäsenet Markku Halme ja Ilari Soila. Lisäksi
Artjärven hautausmailla katselmukseen osallistui aluehoitaja Katri Tuominen-Nurminen sekä Orimattilan
hautausmaalla aluehoitaja Sanna Jaakkola.
Muistio katselmuksesta liitteenä.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi ja lähettää edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi hautausmaakatselmuksen
muistion.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti merkitä tiedoksi ja lähettää edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi hautausmaakatselmuksen
muistion.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä hautausmaakatselmuksen muistion tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä hautausmaakatselmuksen muistion tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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32 §
VALTUUSTOALOITTEET
Ei ollut.

33 §
ILMOITUSASIAT
Piispantarkastuksen työskentelyä seuraavan kirkkovaltuuston kokouksen yhteydessä 13.12.2017.
Piispantarkastuksen visitaatioviikonloppu 19.-21.1.2018. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen
työskentely lauantaina 20.1.2018.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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34 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätösehdotus:
Valitusosoitus liitetään valmiiseen pöytäkirjaan.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja totesi, että valitusosoitus liitetään valmiiseen pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello
20.45.

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

