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41 §
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 5.12.2016 ja ne ovat olleet seurakunnan
ilmoitustaululla 5.12. – 14.12.2016. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Orimattilan Sanomissa 8.12.2016.
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 18.45. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten
lukumäärän suhteen päätösvaltaiseksi.

42 §
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 Mikko Tupasela ja Markku Viljanen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina ja
vaaliavustajina.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Tupaselan ja Markku Viljasen. Pöytäkirjan tarkastajat
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina ja vaaliavustajina.

43 §
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 8/2016, 2.11.2016, § 112
Kirkkovaltuusto 4/2016, 9.11.2016, § 33
Kirkkoneuvosto 9/2016, 30.11.2016, § 133
44 §
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 - 2019
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 2.11.2016 ja numero-osan
kokouksessaan 30.11.2016. Kirkkovaltuusto on käynyt keskustelua toiminnallisista tavoitteista kokouksessaan
9.11.2016.
Kokouskutsun mukana toimitetaan toiminta- ja taloussuunnitelmakirja, joka pitää sisällään yleisperustelut,
käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, investointiosan sekä rahoitusosan. Liitteenä on kirkkoneuvoston hyväksymä
kehittämissuunnitelma.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017 - 2019.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017 2019.
--Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2019.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2019.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Artjärven kappelineuvosto 2/2016, 15.9.2016, § 17
Artjärven kappelineuvosto 3/2016, 27.10.2016, § 31
Kirkkoneuvosto 9/2016, 30.11.2016, § 132
45 §
ARTJÄRVEN
HAUTAINHOITORAHASTON
HAUTAINHOITORAHASTOON

SULAUTTAMINEN

ORIMATTILAN

Artjärven seurakunta liittyi Orimattilan seurakuntaan kappeliseurakuntana kuntaliitoksen myötä vuoden 2011 alusta
alkaen. Liitoksen yhteydessä yhdenmukaistettiin hautaustoimen ja hautainhoidon hinnoittelut. Hautainhoitorahastot
säilytettiin kuitenkin tuolloin erillisinä kokonaisuuksinaan. Hautainhoitorahastot ovat seurakunnasta irrallisia, omia
taseyksiköitään. Hautainhoito ei kuulu seurakunnan varsinaisiin tehtäviin. Tästä syystä on huolehdittava siitä, että
verovaroja ei hautainhoitoon käytetä.
Monessa seurakunnassa suunta on menossa siihen, että hautainhoitorahastoista luovutaan kokonaan ja hautainhoito
järjestetään ainoastaan kesähoidon tarjouslaskutusten kautta. Hautainhoitorahastoissa sopimukset tehdään
kesähoidon lisäksi 5 tai 10 vuoden ajaksi. Tällöin kerättyjen maksujen on riitettävä koko sopimuskauden ajaksi
hautainhoitoon.
Aikaisemmin hankalaa oli hautainhoitosopimusten seuranta sekä laskutuksen järjestelyt. Nykyään kaikki
seurakunnan haudat ovat yhdessä tietojärjestelmässä, jossa seurataan myös haudanhoidon järjestämistä. Seurannan
lisäksi myös laskutus on sähköisen järjestelmän myötä huomattavasti helpompaa. Molemmat hautainhoitorahastot
ovat jo tällä hetkellä samassa tietojärjestelmässä.
Hautainhoitorahastot aiheuttavat myös muuta hallinnollista työtä, johtuen niiden muodosta erillisenä taseyksikkönä.
Seurakunnassa olisi järkevää siirtyä yhteen hautainhoitorahastoon sulauttamalla Artjärven hautainhoitorahasto
Orimattilan hautainhoitorahastoon. Tämä on mahdollista molempien rahastojen ollessa ylikatteisia, eli rahastossa on
enemmän pääomaa kuin mitä hoitovastuut edellyttävät. Vastaavanlaisia sulauttamisia on tehty myös muissa
liitosseurakunnissa ympäri Suomen. Yleinen käytäntö on, että yhdessä seurakunnassa on vain yksi
hautainhoitorahasto. Seurakuntalaisille muutos ei näkyisi muuten kuin siinä, että jatkossa hoitomaksu maksettaisiin
eri pankkitilille. Olemassa olevat hautainhoitosopimukset jatkuvat sellaisenaan sopimuskauden loppuun saakka ja
uusimisesta lähtisi aikoinaan tarjous Orimattilan hautainhoitorahastolta.
Sulautumisessa Artjärven hautainhoitorahaston pääomat ja vastuut siirtyisivät sellaisenaan Orimattilan
hautainhoitorahastolle. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä Artjärven hautainhoitorahaston pääomat olivat 75 961 euroa
ja haudanhoitovastuuta noin 42 000 euroa. Rahaston laskennallinen ylijäämä on täten noin 33 000 euroa.
Molemmat hautainhoitorahastot ovat kuitenkin viime vuodet tehneet vuosittain alijäämää, eli kertynyttä ylijäämää
joudutaan syömään vuosittain. Koska Artjärven hautainhoitorahastossa on suhteellisesti hieman enemmän
kertynyttä ylijäämää, varataan vuosille 2017-2019 Artjärven hautainhoidon kone- ja laitehankintoihin keskimäärin
2 300 euroa vuodessa, yhteensä 6 900 euroa. Tätä kautta varmistetaan, että rahastojen keräämät rahat käytetään
siihen, mihin maksut on kerättykin.
Artjärven kappelineuvosto on käsitellyt asiaa kokouksissaan 15.9.2016 ja 27.10.2016. Kappelineuvosto on
lausuntonaan todennut, että sillä ei ole huomautettavaa suunnitelmista sulauttaa Artjärven hautainhoitorahasto
Orimattilan hautainhoitorahastoon. Mikäli hautainhoitorahastot sulautetaan toisiinsa, myös toisesta pankkitilistä on
mahdollista luopua. Sulauttaminen toteutetaan tilinpäätöksen yhteydessä per 31.12.2016.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Artjärven
hautainhoitorahastoon tilinpäätöksen yhteydessä 31.12.2016.

hautainhoitorahasto

sulautetaan

Orimattilan

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Artjärven hautainhoitorahasto sulautetaan Orimattilan
hautainhoitorahastoon tilinpäätöksen yhteydessä 31.12.2016.
--Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää sulauttaa Artjärven hautainhoitorahaston Orimattilan hautainhoitorahastoon tilinpäätöksen
yhteydessä 31.12.2016.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti sulauttaa Artjärven hautainhoitorahaston Orimattilan hautainhoitorahastoon tilinpäätöksen
yhteydessä 31.12.2016.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Artjärven kappelineuvosto 3/2016, 27.10.2016, § 35
Kirkkoneuvosto 9/2016, 30.11.2016, § 132
46 §
OJARINNE-TILAN
SIIRTÄMINEN
NIPPULAN
SEURAKUNNAN METSÄOMAISUUTEEN

TESTAMENTTIRAHASTOLTA

ORIMATTILAN

Artjärven seurakunta on vuonna 2004 saanut Lyyli Nippulalta testamenttilahjoituksen, joka koostui rahavaroista ja
kiinteistöstä. Seurakuntaliitoksen myötä testamentin varat ovat siirtyneet Orimattilan seurakunnan hallintaan
täydellä omistusoikeudella, mutta testamentin käyttötarkoitus on pysynyt samana. Testamentin mukaan ”varat on
käytettävä Artjärven seurakunnan vanhustentyön hyväksi”.
Perunkirjoituksessa kiinteistöomaisuutena seurakunnalle siirtynyt Ojarinne-niminen metsätila arvostettiin
Metsänhoitoyhdistyksen arvion mukaisesti 61 187,00 euroon. Tämä on tänäkin päivänä kiinteistön tasearvo
seurakunnan taseessa. Käteisvaroja on 70 953,71 euroa. Yhteensä testamenttirahaston varat ovat taseessa
132 140,71 euroa.
Vuosien aikana metsästä on myyty merkittävästi puuta, noin 24 000 eurolla, ja metsämyynnin nettotulot on tilitetty
testamenttirahaston rahavaroihin. Vuonna 2016 Metsänhoitoyhdistyksen antaman arvion mukaan Ojarinnekiinteistön käypä arvo on 53 858,00 euroa.
Tällä hetkellä metsäntalouden suunnittelussa jonkin verran ongelmia aiheuttaa se, että yksi metsäkiinteistö on
seurakunnan metsäomaisuuden ulkopuolella. Tämä aiheuttaa lisätyötä myös kirjanpidon päässä. Lisäksi
testamenttivarojen käyttämisen kannalta olisi järkevämpää, että varat olisivat likvidissä muodossa.
Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntija Seppo Nuopposen suositus on, että siirron arvona käytetään metsätilan
uudessa arvioinnissa todettua käypää arvoa 53 858,00 euroa.
Artjärven kappelineuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 27.10.2016 ja toteaa lausuntonaan, että se puoltaa
Ojarinne-tilan siirtämistä Nippulan testamenttirahastosta Orimattilan seurakunnalle hintaan 53 858,00 euroa.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Nippulan testamenttirahaston Ojarinne-nimisen
metsäkiinteistön siirtämisen Orimattilan seurakunnan metsäomaisuuteen hintaan 53 858,00 euroa.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Nippulan testamenttirahaston Ojarinne-nimisen
metsäkiinteistön siirtämisen Orimattilan seurakunnan metsäomaisuuteen hintaan 53 858,00 euroa.
--Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä Nippulan testamenttirahaston Ojarinne-nimisen metsäkiinteistön siirtämisen
Orimattilan seurakunnan metsäomaisuuteen hintaan 53 858,00 euroa.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä Nippulan testamenttirahaston Ojarinne-nimisen metsäkiinteistön siirtämisen
Orimattilan seurakunnan metsäomaisuuteen hintaan 53 858,00 euroa.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto 9/2016, 30.11.2016, § 139
47 §
ORIMATTILAN SEURAKUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021
Orimattilan seurakunnan voimassaoleva strategia on vuoteen 2016. Koska strategiakausi on päättymässä, aloitti
tulevaisuustyöryhmä strategiauudistuksen valmistelun helmikuussa 2016.
Alusta asti tavoitteena oli saada strategiaa tiivistettyä aikaisemmasta. Työryhmä vertaili myös eri seurakuntien
strategioita ja niiden esittämistapoja.
Luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteinen strategiailtapäivä järjestettiin 11.5.2016, jolloin pienryhmissä käytiin
seurakunnan tilannetta läpi SWOT -analyysiä tehden. Yhteisessä strategiatyöskentelyssä tuotettua aineistoa
hyödynnettiin strategian valmistelutyössä paljon
Tulevaisuustyöryhmä päätyi siihen, että seurakunnan perustehtävän muotoilu säilyisi entisessä muodossaan. Samoin
arvot säilyvät ennallaan, ainoastaan pieni kirjoitusasun muutos, jolla lähimmäisen kunnioittaminen muutetaan
yleisemmin käytössä olevaan muotoon lähimmäisenrakkaus.
Verrattaessa aikaisempia toiminnan painopisteitä sekä erityisesti yhteisestä SWOT -analyysistä nousseita huomioita,
työryhmä totesi, että kirkon yhteisen strategian painopisteet sopisivat myös Orimattilan seurakunnan strategisten
painopisteiden muotoiluiksi erittäin hyvin. Tätä kautta paikallinen strategia saadaan linkitettyä paremmin myös
koko kirkon yhteiseen strategiaan.
Seurakunnan tulevaisuusnäkyä muutettiin toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten ja keskusteluissa
nousseiden teemojen mukaisesti.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt tulevaisuustyöryhmän esityksen kokouksessaan 2.11.2016 ja puoltaa strategian
hyväksymistä.
Liitteenä toimitetaan varsinainen strategia-asiakirja, joka on yksisivuinen. Lisäksi toimitetaan strategian taustaasiakirja, joka ei ole käsittelyssä, vaan sen tehtävänä on luoda katsaus toimintaympäristöön sekä seurakunnan
talouteen ja organisaatioon.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Orimattilan seurakunnan strategian vuoteen 2021.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Orimattilan seurakunnan strategian vuoteen
2021.
--Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä Orimattilan seurakunnan strategian vuoteen 2021.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä Orimattilan seurakunnan strategian vuoteen 2021.
--Työjärjestys:
Kirkkovaltuuston jäsen Jussi Karinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana klo 20.00. Läsnä on 25
kirkkovaltuuston äänivaltaista jäsentä.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto 8/2016, 2.11.2016, § 114
48 §
PENNALA-PASINAN PIIRINEUVOSTO
Pennala-Pasinan piirineuvoston varajäsen Hanna-Mari Kärkkäinen pyytää eroa piirineuvoston varajäsenyydestä
10.10.2016 päivätyllä kirjeellä.
Kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi eron Hanna-Mari Kärkkäiselle Pennala-Pasinan
piirineuvoston varajäsenyydestä ja valitsisi hänen tilalleen uuden varajäsenen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi eron Hanna-Mari Kärkkäiselle Pennala-Pasinan
piirineuvoston varajäsenyydestä ja valitsisi hänen tilalleen uuden varajäsenen.
--Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää myöntää eron Hanna-Mari Kärkkäiselle Pennala-Pasinan piirineuvoston varajäsenyydestä ja
valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen.
Keskustelu:
Yrjö Hartikka esitti, että Pennala-Pasinan piirineuvoston varajäseneksi valittaisiin Paula Mäkipelto.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti myöntää eron Hanna-Mari Kärkkäiselle Pennala-Pasinan piirineuvoston varajäsenyydestä ja
valita hänen tilalleen piirineuvoston varajäseneksi Paula Mäkipellon.

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

ORIMATTILAN SEURAKUNTA¤
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivä
14.12.2016

Sivu
52

49 §
VALTUUSTOALOITTEET
Ei ollut.

50 §
ILMOITUSASIAT
Ensimmäisenä adventtina käyttöönotetut uudet virsikirjat jaettiin kirkkovaltuutetuille joululahjaksi.
Kirkkovaltuuston seuraava kokous on 18.1.2017, jossa käsittelyssä mm. kirkkovaltuuston puheenjohtajiston sekä
kirkkoneuvoston jäsenten valinta.

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

ORIMATTILAN SEURAKUNTA¤
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivä
14.12.2016

Sivu
53

51 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätösehdotus:
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan ja päätti kokouksen kello 20.10.

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

