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30 §
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 1.11.2016 ja ne ovat olleet seurakunnan
ilmoitustaululla 1.11. – 9.11.2016. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Orimattilan Sanomissa 3.11.2016.
Kokouksessa on läsnä 24/27 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 kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten
lukumäärän suhteen päätösvaltaiseksi.

31 §
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 Niina Saarinen ja Ilari Soila. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina ja vaaliavustajina.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita pöytäkirjan tarkastajat aikaisemmin sopimansa aakkosjärjestyksen mukaisesti, vuorossa
ovat Niina Saarinen ja Ilari Soila. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina ja vaaliavustajina.

32 §
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:
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto 8/2016, 2.11.2016, § 112
33 §
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2019, TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 14.9.2015 antanut toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja –aikataulun.
Tämän mukaisesti työmuodot ovat valmistelleet toimintasuunnitelman tekstiosat.
Toiminta- ja taloussuunnitelman ulkoasua ja rakennetta uudistettiin vuosi sitten. Nyt suunnittelua tehdään kuluvan
vuoden toimintasuunnitelman rakenteen mukaisesti ja erityistä painoarvoa annetaan vuosikohtaisille tavoitteille.
Perustoiminta ja tehtäväalueen vuosittain toistuva, vakiintunut toiminta on kirjattuna perustoimintakuvaukseen ja
toimintasuunnitelmassa keskitytään painopisteisiin ja yksittäisiin kehittämiskohteisiin.
Tätä kautta tavoitteena on ollut terävöittää toimintasuunnitelman roolia toimintaa ohjaavana asiakirjana.
Toimintasuunnitelma rakennetta on yhtenäistetty luettavuuden parantamiseksi, jotta tavoitteiden ja keinojen
välinen yhteys tulisi selkeämmin esille.
Vuodelle 2017 koko seurakunnan painopisteeksi esitetään reformaation merkkivuoden teemaa Armoa 2017!
Reformaation merkkivuosi näkyy ja kuuluu kirkon toiminnassa ja seurakuntien tapahtumissa ympäri Suomen.
Nyt käsittelyssä on tekstiosat, joissa määritellään tehtäväalueiden toiminnan tavoitteet ja keinot vuodelle 2017.
Numero-osat käsitellään seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa, jossa hyväksytään lopullinen esitys
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto merkitsee toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluvaiheen ja asiasta käydyn keskustelun
tiedoksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti merkitä toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluvaiheen ja asiasta käydyn keskustelun
tiedoksi. Työmuotojen edustajat esittelevät suunnitelmat kirkkovaltuustolle kokouksessa 9.11.2016.
--Työmuotojen edustajat esittelevät kokouksessa suunnitelmia vuoden 2017 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:
Kirkkovaltuuston jäsen Sirkka-Liisa Papinaho saapui kokouksen asiakohdan käsittelyn aikana kello 19.22. Paikalla
on 25 äänivaltaista jäsentä.
---

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto 7/2016, 14.9.2016, § 98
34 §
LISÄTALOUSARVIO
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan ”talousarvion muutoksesta päättää sen hyväksynyt
viranomainen.” Talousarvion vahvistaminen kuuluu kirkkovaltuuston päätösvaltaan.
Lisätalousarviossa esitetään muutoksia sekä tulo- että menopuolelle. Suurimmat tulonlisäykset ovat myyntivoitto
maanvaihdosta Orimattilan kaupungin kanssa sekä lisäys yhteisöveron tuottoihin. Lisäksi tuloja on lisätty
puunmyyntituottoihin. Vastaavasti vuokratuottojen odotusta on laskettu, sillä kaksi asuntoa vapautui ennen kesää ja
ne laitettiin myyntiin. Verotuskulujen ja lainojen korkokulujen määrää on lisätalousarviossa laskettu.
Menopuolella lisäystä esitetään mm. eläkerahastomaksuihin, jotka oli arvioitu alun perin alakanttiin. Samoin
palkkakuluihin esitetään useammalla kustannuspaikalla pieniä lisäyksiä. Syinä ovat mm. virkavapaasijaisuudet,
eläkkeelle jäämiset sekä palkankorotukset.
Kiinteistöissä on tullut kevään ja kesän aikana useita ennakoimattomia remontti- ja hankintatarpeita, joihin ei
talousarviossa ole osattu varautua.
Alun perin jaksotettavaksi hankinnoiksi alun perin ajatellut virsikirjat ja Leirikodin soitin esitetään hankittavaksi
kuluvan vuoden käyttötaloudesta. Lisäksi esitetään tehtäväksi joitain tilimuutoksia, joilla ei ole tulosvaikutusta.
Kokonaisuudessaan lisätalousarviolla tilikauden tulos paranee 1300 eurolla.
Investointien puolella esitetään Leirikodin soittimen hankintaa siirrettäväksi käyttötalouden puolelle. Koska
harjalaite saatiinkin hankittua käytettynä vuodenvaihteessa edullisesti, esitetään vastaavaa summaa siirrettäväksi
Kuivannon hautausmaan valaistukseen, joka investointisuunnitelmassa oli esitetty vuodelle 2018.
Orimattilan kirkon AV-laitteistoon esitetään lisämäärärahaa projektorihankinnan takia. Tavoitteena on täten tuoda
uusia mahdollisuuksia jumalanpalveluselämän sekä eri tilaisuuksien kehittämiseen.
Uutena investointina Seurakuntakodin kuituyhteys, joka on osa Virastotalon tilaratkaisuja. Investoinnilla saatetaan
Seurakuntakodin tietoliikenneyhteydet riittävälle tasolle, jotta tila soveltuu nykyistä suuremmalle käyttäjäkunnalle.
Esityksen myötä investointien kokonaismäärä laskee hieman.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi lisätalousarvion liitteen mukaisesti.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi lisätalousarvion liitteen mukaisesti.
--Esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy lisätalousarvion liitteen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä lisätalousarvion liitteen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto 7/2016, 14.9.2016, § 99
35 §
VEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VARAINHOITOVUODELLE 2017
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 talouden tilanne on kuitenkin
määrätietoisella työllä saatu vakiinnutettua. Vaikka vuonna 2015 vuosikate jäi 160 000 euroa edellisvuotta
heikommaksi ja koko tilikauden tulos tätä kautta 51 500 euroa alijäämäiseksi, ovat näkymät vuodelle 2016 taas
valoisammat.
Hallinnon ja talouden työryhmä on keskustellut asiasta ja esittää kirkollisveroprosentin pitämistä ennallaan 1,8
prosentissa.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkollisveroprosentiksi 1,8 prosenttia varainhoitovuodelle 2017.

se

vahvistaisi

Orimattilan

seurakunnan

Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto
päätti
esittää
kirkkovaltuustolle,
että
kirkollisveroprosentiksi 1,8 prosenttia varainhoitovuodelle 2017.

se

vahvistaisi

Orimattilan

seurakunnan

--Esitys:
Kirkkovaltuusto vahvistaa Orimattilan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,8 prosenttia varainhoitovuodelle
2017.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa
varainhoitovuodelle 2017.

Orimattilan

seurakunnan

kirkollisveroprosentiksi

1,8

prosenttia

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto 8/2016, 2.11.2016, § 110
36 §
KIINTEISTÖKATSELMUS
Orimattilan seurakunnassa suoritettiin 2.8.2016 kiinteistökatselmus, johon osallistuivat: khra Annakaisa Rantala,
talouspäällikkö Jarkko Seppälä, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Markku Viljanen ja ins. Heikki Hyppönen.
Katselmuksessa esitetyt toimenpide-ehdotukset huomioidaan toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2017 –
2019.
Muistio katselmuksesta liitteenä.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää lähettää edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi kiinteistökatselmuksen muistion.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti lähettää edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi kiinteistökatselmuksen muistion.
--Esitys:
Kirkkovaltuusto merkitsee kiinteistökatselmuksen muistion ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä kiinteistökatselmuksen muistion ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

--Työjärjestys:
Kirkkovaltuuston jäsen Seppo Venesjärvi poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 20.21. Paikalla on
24 äänivaltaista jäsentä.
---

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto 8/2016, 2.11.2016, § 111
37 §
HAUTAUSMAAKATSELMUS
Orimattilan seurakunnassa suoritettiin 13.9.2016 hautausmaakatselmus, johon osallistuivat: khra 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 osallistuivat seurakuntamestari Jouni Honkanen ja aluehoitaja Elina Uusnäkki sekä
Orimattilan hautausmaalla aluehoitaja Sanna Jaakkola.
Muistio katselmuksesta liitteenä.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää lähettää edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi hautausmaakatselmuksen muistion.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti lähettää edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi hautausmaakatselmuksen muistion.
--Esitys:
Kirkkovaltuusto merkitsee hautausmaakatselmuksen muistion ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä hautausmaakatselmuksen muistion ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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38 §
VALTUUSTOALOITTEET
Ei ollut.

39 §
ILMOITUSASIAT
Valtakunnallista kehitysvammaisten kirkkopyhää vietettiin Orimattilassa sunnuntaina 11.9.2016.
Kirkon 150-vuotisjuhlaa ja seurakunnan 380-vuotisjuhlaa vietettiin Orimattilan kirkossa sunnuntaina 6.11.2016.
Piispanmessussa mukana Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo.
Seuraava kirkkovaltuuston kokous 14.12.2016.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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40 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätösehdotus:
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen pöytäkirjaan ja päätti kokouksen kello 20.30.

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

