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26 §
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. (KJ 8:5,1)

varapuheenjohtaja.

Jos

Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on toimitettava kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille
viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (KJ
8:5,2).
Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on postitettu 1.10.2019 ja ne ovat olleet seurakunnan
ilmoitustaululla 1.10. – 9.10.2019. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Orimattilan Sanomissa 3.10.2019.
Kokouksessa on läsnä 23/27 jäsentä.
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän
suhteen päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten
lukumäärän suhteen päätösvaltaiseksi.

27 §
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 tarkastetaan yleensä heti
kokouksen jälkeen, jos ei ole syytä sopia erillistä pöytäkirjantarkastusaikaa.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan aikaisemmin hyväksytyn aakkosjärjestyksen mukaisesti
ja vuorossa ovat Pirjo Hosiaisluoma ja Hannu Huhmarkangas. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina ja vaaliavustajina.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo Hosiaisluoman ja Hannu Huhmarkankaan. Pöytäkirjan
tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina ja vaaliavustajina.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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28 §
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.

--Työjärjestys:
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen ryhmätyöskentelyn ajaksi. Kirkkovaltuusto suunnittelee vuoden 2020
toimintasuunnitelman linjauksia yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Kokous oli tauolla klo 18.20 – 19.35.
Kun kokous jatkui, kokouksessa oli edelleen läsnä 23 äänivaltaista jäsentä.
---

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 5/2019, 7.6.2019, § 77
29 §
VEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VARAINHOITOVUODELLE 2020
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.
Orimattilan seurakunnan taloudellinen tilanne on kuitenkin sangen vakaa. Vaikka vuoden 2018 tulos oli hieman
alijäämäinen, tiedetään alijäämän johtuvan hautaustoimen ylimääräisistä poistoista, joita ilman tulos olisi ollut selvästi
ylijäämäinen. Seurakunta on kyennyt sopeuttamaan menojaan alentuvaan tulopohjaan. Määrätietoista työtä
taloudenpidossa jatketaan.
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 2020.

se

vahvistaisi

Orimattilan

seurakunnan

Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Orimattilan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi
1,8 prosenttia varainhoitovuodelle 2020.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää
varainhoitovuodelle 2020.

vahvistaa

Orimattilan

seurakunnan

kirkollisveroprosentiksi

1,8

prosenttia

Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa Orimattilan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,8 prosenttia varainhoitovuodelle
2020.

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 6/2019, 18.9.2019, § 97
30 §
LISÄTALOUSARVIO 1/2019
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan ”talousarvion muutoksesta päättää sen hyväksynyt
viranomainen.” Talousarvion vahvistaminen kuuluu kirkkovaltuuston päätösvaltaan.
Lisätalousarvio 1/2019 koskee tuloslaskelmaosaa ja investointiosaa.
Tuloslaskelman puolella on osinkotuottoja lisätty 12 000 eurolla, johtuen PHP Holdingin maksamista osingoista, jotka
olivat ennakoitua suuremmat. Puun myyntituottoihin on saatu 8 000 euroa lisää, johtuen toteutuneen puumyynnin
tuotoista. Lisäksi muihin korvauksiin on ja virkatodistustuottoihin on tullut lisäystä.
Menopuolella suurin lisäys on Orimattilan kirkon kunnossapitokustannuksiin, jossa lämmitysjärjestelmän lisätyöt,
vesikourujen uusinnan yhteydessä tehdyt lumiesteet ja lattian hionta on aiheuttanut kuluja, joihin ei alun perin oltu
varauduttu.
Orimattilan hautausmaalla kaadettiin talven aikana vaaralliseksi luokiteltuja puita pois ja kaivinkoneen
huoltokustannukset ovat olleet poikkeuksellisen suuret. Artjärven seurakuntakodin sisäilmaa on parannettu mm.
ilmanvaihtokanavien nuohouksella ja ilmavirtojen mittauksella ja säädöllä.
Tuloslaskelman talousarviomuutokset pienentävät tilikauden tulosta 6 300 euroa, jonka jälkeen tilikauden ylijäämäksi
arvioidaan 88,00 euroa, eli käytännössä nollatulos, ja tilikauden ylijäämäksi poistoeron jälkeen yhteensä 5 338,00
euroa.
Investointien puolella taas sekä Kuivannon että Artjärven kirkkojen kattojen maalaukset toteutuivat alle investointiin
varatun määrärahan. Orimattilan kirkon ulkokivetystä ei pystytä toteuttamaan vuoden 2019 aikana. Lumiauran
hankintahinta oli hieman suurempi kuin alkuperäinen määräraha, joten lisätalousarviossa siihen lisätään 1 000 euroa.
Uusina investointikohteina tulevat Leirikodin lattiaremontti ja Leirikodin ulkovalaistus, jotka molemmat toteutetaan
muista investointikohteista saadulla säästöllä.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se:
1) hyväksyisi tuloslaskelmaosan lisätalousarvion 1/2019 liitteenä mukaisesti.
2) hyväksyisi investointiosan muutokset liitteen mukaisesti.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se:
1) hyväksyisi tuloslaskelmaosan lisätalousarvion 1/2019 liitteenä mukaisesti.
2) hyväksyisi investointiosan muutokset liitteen mukaisesti.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää:
1) hyväksyä tuloslaskelmaosan lisätalousarvion 1/2019 liitteenä mukaisesti.
2) hyväksyä investointiosan muutokset liitteen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti:
1) hyväksyä tuloslaskelmaosan lisätalousarvion 1/2019 liitteenä mukaisesti.
2) hyväksyä investointiosan muutokset 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 6/2019, 18.9.2019, § 104
31 §
KIRKONKIRJOJEN PIDON ALUEELLINEN ORGANISOIMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN ALUEELLA 1.1.2020
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.
Orimattilan seurakunta liittyi Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriin vuoden 2019 alussa. Päijät-Hämeen
seurakuntien keskusrekisterin muodostavat Lahden seurakuntayhtymän seurakunnat sekä Asikkalan, Hollolan,
Orimattilan ja Tainionvirran seurakunnat. Alueellisessa keskusrekisterissä jokainen jäsenyhteisö vastaa kustannuksista
jäsenmääränsä mukaisella maksuosuudella. Seurakunnat saavat korvausta keskusrekisterille tehdystä työstä.
Kustannusvastuusta ja työkorvauksesta sovitaan yhteistyösopimuksella.
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 4/2019 ilmoitettiin Kirkkohallituksen täysistunnon päätöksestä, jonka mukaisesti
vuoden 2022 alusta alkaen kirkonkirjojenpidon tehtävät ja väestökirjanpitoon liittyvät toiminnot ovat keskitetty
aluerekisterien tehtäväksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen seurakunnan on kuuluttava johonkin alueelliseen
keskusrekisteriin viimeistään 1.1.2022 alkaen.
Samoin tämä keskittäminen tarkoittaa sitä, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021 jälkeen enää hoideta
lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne tehdään
keskusrekistereissä. Tämä koskee mitä todennäköisimmin myös Orimattilan seurakuntaa, vaikka Päijät-Hämeen
seurakuntien keskusrekisteri on ollut toimintamuodolta niin sanotun hajautetun mallin mukainen, eli yksittäiset
seurakunnat ovat tehneet sukuselvityksiä ja -tutkimuksia. Kirkkohallituksen linjauksen mukaan 1.1.2022 alkaen
kaikki Orimattilan seurakunnan kirkonkirjoista annettavat todistukset ja selvitykset laadittaisiin kootusti Lahdessa.
Koska jokaisen seurakunnan on pian kuuluttava johonkin alueelliseen keskusrekisteriin, on myös Päijät-Hämeen
keskusrekisteriin tulossa mukaan uusia seurakuntia. Vuoden 2021 alusta mukaan ovat liittymässä Heinolan ja Iitin
seurakunnat. Keskusrekisterin laajennus tarkoittaa käytännössä uuden keskusrekisterin luomista. Tästä syystä
keskusrekisterin muodostusta ja kokoonpanoa koskevat päätökset käsitellään seurakuntien kirkkovaltuustoissa.
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)
Yhteistyöstä ja keskusrekisterin toiminnan järjestämisestä on tarkemmin sovittu sopimustekstissä.
Esittelijä korjasi päätösesitykseen keskusrekisterin nimeksi Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteri 1.1.2020 alkaen.
Kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi:
1) puoltaa Heinolan ja Iitin seurakuntien liittymistä Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriin;
2) hyväksyä 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 päättäisi:
1) puoltaa Heinolan ja Iitin seurakuntien liittymistä Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriin;
2) hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteristä ja
3) valtuuttaa kirkkoherra Annakaisa Rantalan ja talouspäällikkö Jarkko Seppälän allekirjoittamaan sopimuksen
Orimattilan seurakunnan puolesta.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää:
1) puoltaa Heinolan ja Iitin seurakuntien liittymistä Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriin;
2) hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteristä ja
3) valtuuttaa kirkkoherra Annakaisa Rantalan ja talouspäällikkö Jarkko Seppälän allekirjoittamaan sopimuksen
Orimattilan seurakunnan puolesta.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti:
1) puoltaa Heinolan ja Iitin seurakuntien liittymistä Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriin;
2) hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteristä 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 6/2019, 18.9.2019, § 98
32 §
KIINTEISTÖKATSELMUKSEN MUISTIO
Kiinteistökatselmus suoritettiin 18.7.2019. Kiinteistökatselmukseen osallistuivat seurakunnan kirkkoherra ja
talouspäällikkö sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Markku Viljanen, suntio Juha-Pekka Asp sekä
rakennusinsinööri Heikki Hyppönen.
Kiinteistökatselmuksesta on tehty muistio.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä kiinteistökatselmuksen muistion tiedoksi ja lähettää sen edelleen kirkkovaltuustolle
tiedoksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti merkitä kiinteistökatselmuksen muistion tiedoksi ja lähettää sen edelleen kirkkovaltuustolle
tiedoksi.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä kiinteistökatselmuksen muistion tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä kiinteistökatselmuksen muistion 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
9.10.2019

Sivu
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33 §
VALTUUSTOALOITTEET
Ei ollut.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä asian tiedoksi.

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

34 §
MUUT ASIAT
Seuraavat kirkkovaltuuston kokoukset: keskiviikkona 11.12.2019 ja tiistaina 11.2.2020 (vaalikokous)
Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo toimittaa piispanmessun Orimattilan kirkossa sunnuntaina 22.12.2019.
Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen vierailee Orimattilassa tiistaina 21.1.2020.
Kirkkovaltuutetuille jaettiin ”rippikoulukortti”.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä muut asiat tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä muut asiat 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
9.10.2019

Sivu
42

35 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätösehdotus:
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.10.

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

