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20 §
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 4.12.2018 ja ne ovat olleet seurakunnan
ilmoitustaululla 4.12. – 12.12.2018. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Orimattilan Sanomissa 4.12.2018.
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 18.42. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten
lukumäärän suhteen päätösvaltaiseksi.

21 §
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.

22 §
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 9/2018, 21.11.2018, § 136
23 §
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2021
Seurakunnan talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen
15. luvun 2 §:ssä:
“Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja talousarviosuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että
edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.
Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän,
kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä
toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna
kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.
Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.
Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon
bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.”
Kirkkoneuvosto on käsitellyt toiminta- ja taloussuunnitelman tekstiosan kokouksessaan 24.10.2018.
Talousarvioesitys lähtee noin nollatuloksesta vuodelle 2019, eli arvioitu tilikauden ylijäämä olisi 11 638 euroa.
Verotulot on arvioitu siten, että 2019 verotulokertymä olisi 2 970 000 euroa, mutta pienenisi maltillisesti vuosittain.
Ulkoisten toimintatuottojen kokonaismääräksi arvioidaan noin 285 000 euroa.
Henkilöstökulujen osuudeksi talousarviossa on laskettu 1 869 000 euroa. Vuoden aikana on odotettavissa ainakin
yksi eläköityminen, mutta henkilöstön kokonaismäärään ei ennakoida muutosta.
Kokouskutsun mukana toimitetaan tilitasoinen tuloslaskelma, kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma
tiliryhmätasolla, käyttötalousosan ulkoiset laskelmat pääluokittain, hautainhoitorahaston tuloslaskelma,
investointisuunnitelma sekä rahoituslaskelma.
Kirkkoneuvosto käsittelee numero-osan ja valtuuttaa talouspäällikön kokoamaan teksti- ja numero-osat yhdeksi
esitykseksi sekä tekemään tarvittaessa teknisiä korjauksia esitykseen.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2019 - 2021.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2019 2021.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2021.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2021

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

--Työjärjestys:
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen kello 18.48 – 20.00, jona aikana viranhaltijat esittelivät vuoden 2019
toimintasuunnitelmia. Kokoustauon aikana kirkkovaltuuston jäsen Tero Nieminen poistui kokouksesta. Kokouksen
jatkuessa klo 20.00 läsnä oli 24 äänivaltaista kokousedustajaa.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 9/2018, 21.11.2018, § 135
24 §
KIRKONKIRJOJEN PIDON ALUEELLINEN ORGANISOIMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN ALUEELLA 1.1.2019
ALKAEN
Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeellään nro 27/2015 ohjeita alueellisten keskusrekisterien muodostamisesta.
Kirkkohallitus on loppuvuodesta 2015 linjannut, että kirkonkirjojen pito järjestetään tulevaisuudessa alueellisissa
keskusrekistereissä. Keskusrekisterit voivat muodostua seurakuntayhtymään kuuluvista seurakunnista tai alueellisesti
esimerkiksi seurakuntayhtymää laajemman alueen seurakunnista tai muutoin itsenäisistä seurakunnista. Alueellinen
keskusrekisteri voidaan muodostaa sen jälkeen, kun kirkonkirjojen digitointi on suoritettu ja tiedot tallennettu
järjestelmään ja tietojen oikeellisuus on tarkastettu.
Aluerekisterihankkeita on vireillä kaikissa hiippakunnissa. Tampereen hiippakunnassa Tampereen keskusrekisteristä
ollaan muodostamassa alueellista keskusrekisteriä Pirkanmaalle ja Lahdessa jatkaa jo toiminnassa ollut Päijät-Hämeen
seurakuntien keskusrekisteri alueellisena keskusrekisterinä.
Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri on muodostettu vuonna 2006. Tällä hetkellä keskusrekisterin
muodostavat Lahden seurakuntayhtymän seurakunnat sekä Hollolan, Asikkalan, Hartolan ja Sysmän seurakunnat.
Alueellisessa keskusrekisterissä jokainen jäsenyhteisö vastaa kustannuksista jäsenmääränsä mukaisella
maksuosuudella. Seurakunnat saavat korvausta keskusrekisterille tehdystä työstä. Kustannusvastuusta ja
työkorvauksesta sovitaan yhteistyösopimuksella.
Orimattilan seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt Orimattilan seurakunnan liittymisestä Päijät-Hämeen
seurakuntien keskusrekisteriin 1.1.2019 alkaen. Tämän lisäksi Hartolan ja Sysmän seurakunnat ovat päättäneet
yhdistyä ja muodostaa Tainionvirran seurakunnan 1.1.2019 lukien.
Keskusrekisterin isäntäseurakuntana toimii Lahden seurakuntayhtymä. Seurakunta toimii jatkossakin omien
keskusrekisterin tehtäviä hoitavien työntekijöidensä työnantajana ja kirkkoherra näiden työntekijöiden esimiehenä.
Orimattilan seurakunnalla on jo nyt laaja-alaista yhteistyötä Lahden seurakuntayhtymän kanssa ja yhteistyö on
toiminut hyvin. Keskusrekistereiden alueellisessa muodostamisessa Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri on
luonteva kumppani.
Yhteistyöstä ja keskusrekisterin toiminnan järjestämisestä on tarkemmin sovittu sopimustekstissä.
Yhteisen keskusrekisterin muodostamisesta ja siihen liittymisestä on säädetty kirkkolain 16 luvun 3 §:ssä ja
kirkkojärjestyksen 16 luvun 2 §:ssä.
”Seurakunnat voivat järjestää kirkonkirjojen pitämisen yhteisenä keskusrekisterinä. Yhteisen
keskusrekisterin järjestämisestä säädetään tarkemmin kirkkojärjestyksessä.” (KL 16:3)
”Jos seurakunnat haluavat järjestää kirkonkirjojen pitämisen kokonaan tai osaksi yhteiseen
keskusrekisteriin, seurakuntien kirkkovaltuustojen on tehtävä siitä sopimus.” (KJ 16:2)
Kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1) päättäisi muodostaa Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisterin yhdessä Lahden seurakuntayhtymän sekä
Asikkalan, Hollolan ja Tainionvirran seurakuntien kanssa,
2) hyväksyisi liitteenä olevan sopimuksen Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteristä ja
3) valtuuttaisi kirkkoherra Annakaisa Rantalan ja talouspäällikkö Jarkko Seppälän allekirjoittamaan sopimuksen
Orimattilan seurakunnan puolesta.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se
1) päättäisi muodostaa Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisterin yhdessä Lahden seurakuntayhtymän sekä
Asikkalan, Hollolan ja Tainionvirran seurakuntien kanssa,
2) hyväksyisi liitteenä olevan sopimuksen Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteristä ja
3) valtuuttaisi kirkkoherra Annakaisa Rantalan ja talouspäällikkö Jarkko Seppälän allekirjoittamaan sopimuksen
Orimattilan seurakunnan puolesta.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää:
1) muodostaa Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisterin yhdessä Lahden seurakuntayhtymän sekä
Asikkalan, Hollolan ja Tainionvirran seurakuntien kanssa,
2) hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteristä ja
3) valtuuttaa kirkkoherra Annakaisa Rantalan ja talouspäällikkö Jarkko Seppälän allekirjoittamaan sopimuksen
Orimattilan seurakunnan puolesta.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti:
1) muodostaa Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisterin yhdessä Lahden seurakuntayhtymän sekä
Asikkalan, Hollolan ja Tainionvirran seurakuntien kanssa,
2) hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteristä ja
3) valtuuttaa kirkkoherra Annakaisa Rantalan ja talouspäällikkö Jarkko Seppälän allekirjoittamaan sopimuksen
Orimattilan seurakunnan puolesta.

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 6/2018, 15.8.2018, § 88
25 §
LISÄTALOUSARVIO 1/2018
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan ”talousarvion muutoksesta päättää sen hyväksynyt
viranomainen.” Talousarvion vahvistaminen kuuluu kirkkovaltuuston päätösvaltaan.
Lisätalousarvio 1/2018 koskee tuloslaskelmaosaa. Suurin tulojen lisäys on kirkollisveron tuottoon. Vuoden 2018
ennustetta laadittaessa odotettiin verotulojen laskevan nopeammin kuin ne todellisuudessa ovat laskeneet. Nyt
voidaan olettaa, että kirkollisverotulojen kokonaismäärä ylittää 2 900 000 euroa, eli tuloja on lisätty 60 000 euroa.
Rahoituspuolella myös kirkon keskusrahastomaksun aleneminen on pienentänyt kuluja ja vuosisäästö seurakunnalle
on noin 16 500 euroa. PHP Holding Oy:n osinkotuotot taas olivat edellisvuosia suuremmat, joten osinkotuottoihin on
lisätty 10 000 euroa.
Kulupuolella suurimmat menonlisäykset ovat traktorinkuljettajan palkkakustannuksista ja As Oy Pappilanrinteen
osakehuoneiston remontista johtuvia. Lisäksi on erinäisiä pienempiä tarkistuksia kustannuspaikkatasolla.
Kokonaisuudessaan lisätalousarvion mukainen tilikauden ylijäämä on 9 500 euroa alkuperäisen talousarvion
ennustetta parempi.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi lisätalousarvion 1/2018 liitteenä mukaisesti.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi lisätalousarvion 1/2018 liitteenä mukaisesti.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä lisätalousarvion 1/2018 liitteen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä lisätalousarvion 1/2018 liitteen mukaisesti.

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 9/2018, 21.11.2018, § 151
26 §
VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN/VENESJÄRVI
Valtuutettu Seppo Venesjärvi on kirkkovaltuuston kokouksessa 2/2018 15.8.2018 tehnyt seuraavan
valtuustoaloitteen:
”Orimattilan seurakunnan tulisi selvittää ns. teemarippikoululeirien mahdollisuutta, esim. hevosrippileiri.
Seurakunnat järjestävät erilaisia rippikouluja ja ne ovat suosittuja. Tässä on mahdollisuus saada nuoria mukaan
seurakunnan muuhunkin toimintaan.”
Esitys vastaukseksi tuodaan kokoukseen.
Kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto keskustelee aloitteesta, antaa siihen vastauksen ja lähettää sen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto antoi vastauksensa valtuustoaloitteeseen ja päätti lähettää sen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä kirkkoneuvoston vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi ja todeta toimenpiteet
aloitteen osalta riittäviksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä kirkkoneuvoston vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi ja todeta toimenpiteet
aloitteen osalta riittäviksi.

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

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 9/2018, 21.11.2018, § 138
27 §
HAUTAUSMAAKATSELMUS
Orimattilan seurakunnassa suoritettiin 5.10.2018 hautausmaakatselmus, johon osallistuivat: kirkkoherra Annakaisa
Rantala, talouspäällikkö Jarkko Seppälä, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Markku Viljanen, hautausmaan
työnjohtaja Markku Oso sekä hautaustoimen työryhmän luottamushenkilöjäsenenä Ilari Soila. Lisäksi Artjärven
hautausmailla katselmukseen osallistui seurakuntamestari Juha Huttunen.
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 tiedoksi hautausmaakatselmuksen muistion.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä tiedoksi hautausmaakatselmuksen muistion.

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

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

ORIMATTILAN SEURAKUNTA¤
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivä
12.12.2018

Sivu
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Kn 9/2018, 21.11.2018, § 139
28 §
KIINTEISTÖKATSELMUS
Orimattilan seurakunnassa suoritettiin 11.10.2018 kiinteistökatselmus, johon osallistuivat: kirkkoherra Annakaisa
Rantala, talouspäällikkö Jarkko Seppälä, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Markku Viljanen, suntio Juha-Pekka
Asp sekä asiantuntijajäsenenä insinööri Heikki Hyppönen. Katselmuksessa esitettyjä toimenpide-ehdotuksia
huomioidaan toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2019 – 2021 sekä kiinteistöstrategian valmistelussa. 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 tiedoksi kiinteistökatselmuksen muistion.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä tiedoksi kiinteistökatselmuksen muistion.

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

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

ORIMATTILAN SEURAKUNTA¤
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivä
12.12.2018

Sivu
32

Kn 9/2018, 21.11.2018, § 153
29 §
ILMOITUS KIRKKOVALTUUSTOLLE
Marraskuussa käytiin seurakuntavaalit. KVJ 2:52,2: ”Vaalilautakunnan on ilmoitettava vaalin tuloksesta
kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle sekä kullekin varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi valitulle.”
Liitteenä VALAS-järjestelmästä tulostettu vaalin tulos sekä varsinaisten että varajäsenten osalta.
Kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää lähettää liitteiden mukaisen ilmoituksen vaalin tuloksesta kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti lähettää liitteiden mukaisen ilmoituksen vaalin tuloksesta kirkkovaltuustolle.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä tiedoksi kirkkoneuvoston antaman ilmoituksen seurakuntavaalien tuloksesta.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä tiedoksi kirkkoneuvoston antaman ilmoituksen seurakuntavaalien tuloksesta.

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

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

ORIMATTILAN SEURAKUNTA¤
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivä
12.12.2018

Sivu
33

30 §
VALTUUSTOALOITTEET
Ei ollut.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä mahdolliset valtuustoaloitteet tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä asian tiedoksi.

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

31 §
ILMOITUSASIAT
Huomionosoitusten jakaminen.
Uuden kirkkovaltuuston järjestäytymiskokous keskiviikkona 16.1.2019.
Luottamushenkilöiden koulutus 16.2.2019 ja luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen 17.2.2019. Koulutuksen
yhteydessä mahdollisesti myös kirkkovaltuuston kokous.
Johtavat viranhaltijat kiittivät kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäseniä hyvästä yhteistyöstä valtuustokauden
aikana.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pertti Laaksonen kiitti kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja henkilöstöä hyvästä
yhteistyöstä sekä kiitti valtuustotyöskentelyn jättäviä kirkkovaltuuston jäseniä seurakunnan eteen tehdystä työstä.
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Tarja Perälä kiitti kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pertti Laaksosta.
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
12.12.2018

Sivu
34

32 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätösehdotus:
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.35.

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

