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31 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kirkkoherra pitää alkuhartauden.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

32 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN
Kokouksen asialuettelo on ollut nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla
2.10.2019 alkaen.
Kokouskutsut ja esityslistat on postitettu sekä lähetetty sähköpostilla
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille 2.10.2019. Toimitetaan
nimenhuuto.
ESITYS
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Toimitetaan
nimenhuuto.
PÄÄTÖS
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Toimitettiin nimenhuuto.

33 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua kirkkovaltuuston jäsentä.
ESITYS
Valittaneen pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa
olevat Riitta Jaakkola ja Kaarina Jokinen.
PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Jaakkola ja Kaarina Jokinen.

34 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
ESITYS
Vahvistettaneen kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisesti. Liite 1.
PÄÄTÖS
Kokouksen työjärjestys vahvistettiin esityslistan mukaisesti. Liite 1.

35 §

LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2019
Kirkkovaltuusto on määritellyt määrärahojen sitovuustasoksi pääluokkatason,
pois lukien investoinnit, joiden sitovuustaso on pääryhmätaso; kiinteistöt,
hautausmaat sekä koneet ja laitteet.
Jos sitovuustason mukainen määräraha ei riitä, on kirkkoneuvoston anottava
kirkkovaltuustolta lupa määrärahan ylittämiseen.
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Längelmäen hautausmaan huoltorakennuksen laajennusosaan varattu
määräraha 40 000 euroa ei riitä. Rakennushankkeen kokonaiskustannus
suunnittelutöineen arvioidaan olevan n. 140 000 euroa.
Lisämäärärahatarve on 100 000 euroa.
Huoltorakennuksen piirrustukset esityslistan liitteinä.
KIRKKONEUVOSTON ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi investointiosaan
100 000 euron lisämäärärahan Längelmäen huoltorakennuksen
laajennusosan rakentamista varten. Liite 2.
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvoston esitys tuli kirkkovaltuuston päätökseksi. Liite 2.
36 §

TILINTARKASTAJAN VALINTA VUOSILLE 2019 – 2022
KJ 15:10 Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon
ja talouden tarkastamista varten vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden
varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhtiön. Tilintarkastajan
tulee olla JHT-/JHTT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka tulee nimetä
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.
Tilintarkastuksesta pyydettiin tarjoukset vv 2019 – 2022 BDO Audiator Oy:ltä,
KPMG:ltä sekä Revisium Oy:ltä.
Vastuunalaisen tilintarkastajan työn osuus tarkastustyöstä on 3-4 päivää
vuodessa. Määräaikaan mennessä tarjouksen antoi vain BDO Audiator Oy,
jonka tarkastuspäivän hinta on 595 euroa (alv 0 %) henkilötyöpäivältä,
sisältäen matka-, päiväraha-, ym. mahdolliset kulut.
Tarkastuspäivässä on mukana pääsääntöisesti vastuullinen tilintarkastaja
sekä avustava tarkastaja.
Tilintarkastusyhtiö BDO Audiator Oy:n vastuullinen tilintarkastaja on JHTTtarkastaja Vesa Keso, varahenkilö ja avustava tarkastaja on HT JHTtarkastaja Sanna-Mari Nuri.
Kirkkovaltuusto valitsee vähintään yhden JHT-/JHTT-tilintarkastajan/
tilintarkastus-yhteisön ja yhtä monta varatilintarkastajaa vuosille 2019 – 2022.
KIRKKONEUVOSTON ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee yhden JHT-/JHTTtilintarkastajan/tilintarkastusyhteisön ja varatilintarkastajan vuosille 2019 –
2022.
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS
Kirkkovaltuusto päätti valita vuosille 2019 – 2022 tilintarkastusyhtiö BDO
Audiator Oy:n JHTT-tarkastaja Vesa Keson tilintarkastajaksi ja varahenkilöksi
ja avustavaksi tarkastajaksi Sanna-Mari Nurin vuosille.
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37 §

TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020
Seurakunnan kirkkovaltuuston tulee vahvistaa tuloveroprosentti (KL 15:2 §), ja
ilmoittaa se verohallitukselle viimeistään varainhoitovuotta edeltävän vuoden
marraskuun 17. päivään mennessä.
KL 15 luvun 2 §:ssä säädetään kirkollisverosta seuraavaa: ”Seurakunnan
jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan seurakunnan tehtävien hoitamiseen ja kirkon keskusrahastomaksuihin.”
Se määrä, minkä kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion mukaan muiden
tulojen lisäksi menojen suorittamiseen kootaan varainhoitovuoden kirkollisveroina.
Tuloveroprosentin nostamiselle ei ole tällä hetkellä perustetta, koska
nykyisellä veroprosentilla 1,75 % pystymme ylläpitämään seurakunnan
nykyistä toimintaa.
Tunnuslukuja: Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt kymmenen vuoden
aikana 1 433 hlöä. Seurakunnan kassavarojen riittävyys ja omavaraisuusaste
ovat kuitenkin olleet hyviä. Tilinpäätöksessä 2018 kassavarojen riittävyys oli
348 päivää ja omavaraisuusaste 91,62 %.
KIRKKONEUVOSTON ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi vuoden 2020
tuloveroprosentiksi nykyisen 1,75 %.
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvoston esitys tuli kirkkovaltuuston päätökseksi.

38 §

VALTUUSTOALOITE, SAVUTON JA TUPAKKATUOTTEISTA VAPAA
SEURAKUNTA
Kokoomuksen ryhmä jätti valtuustoaloitteen kirkkovaltuuston kokouksessa
12.9.2018 § 20. Valtuustoaloitteessa esitetään, että Oriveden seurakunta olisi
jatkossa savuton ja muutenkin vapaa tupakkatuotteista.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 5.10.2018 lähettää valtuustoaloitteen
valmisteltavaksi ja tuoda aloitteen uudelleen käsiteltäväksi kirkkoneuvostoon.
Lisäksi pyydettiin lausunto yhteistyötoimikunnalta sekä kasvatuksen sekä
lapsi- ja perhetyön vastuuryhmältä.
Savuton seurakunta aloitteesta on saatu lausunnot lapsi- ja perhetyön sekä
kasvatuksen vastuuryhmiltä ja asia on käsitelty yhteistyötoimikunnan
kokouksessa.
Vastuuryhmien lausunnoissa kannatetaan seurakunnan savuttomuutta ja
olemista vapaa tupakkatuotteista.
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Yhteistyötoimikunnan antamassa lausunnossa todetaan, että seurakunnan
kiinteistöissä tulee olla merkitty tupakointipaikka kiinteistöissä asioiville
asiakkaille, sillä seurakunta ei voi velvoittaa kiinteistöissään vierailevia
olemaan tupakoimatta. Seurakunta voi kannustaa työntekijöitä
tupakoimattomuuteen yhdessä työterveyshuollon kanssa.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 30.1.2019 § 34 kirkkoherran esityksen
mukaisesti, että Oriveden seurakunta
1) julistautuu savuttomaksi seurakunnaksi ja pitää savuttomuutta ja
tupakkatuotteetonta aluetta esillä.
2) tupakointi on kielletty työaikana eikä työaikana tapahtuvaa virallisten
taukojen ulkopuolista tupakointia lasketa työajaksi
3) osoittaa tarvittaessa tupakointipaikan sellaiseen paikkaan, että ne eivät
altista tupakoivien asiakkaiden taholta työntekijöitä tupakansavulle
4) kannustaa mahdollisia tupakkatuotteita käyttäviä työntekijöitä yhdessä
työterveyshuollon kanssa pääsemään eroon tupakkatuotteista
KIRKKONEUVOSTON ESITYS
Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustoa toteamaan asian loppuun käsitellyksi.
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvoston esitys tuli kirkkovaltuuston päätökseksi.
39 §

VALTUUSTOALOITE, LÄNGELMÄEN KIRKON 250-VUOTISJUHLA 2022
Heikki Salomaa jätti valtuustoaloitteen kirkkovaltuuston kokouksessa
12.9.2018 § 20. Valtuustoaloitteessa esitetään, että Längelmäen kirkon
täyttäessä vuonna 2022 250 vuotta on juhlan paikka. Kirkon tulisi silloin olla
juhlakunnossa. Kirkon ulkomaalaus on pääosin kunnossa. Kirkon penkit
kaipaavat korjausmaalausta. Toimintaa parantavia toimia tulisi toteuttaa muun
muassa kirkonkellojen soittamista etänä sekä internet yhteyksien rakentamista
kirkkoon, josta voisi lähettää juhlajumalanpalveluksen valtakunnanverkkoon ja
piispan kutsuminen tilaisuuden toteuttajaksi. Kirkkoneuvosto käsitteli
valtuustoaloitteen kokouksessaan 5.10.2018 § 130 ja lähetti sen
kiinteistöjohtokunnalle käsiteltäväksi.
Kiinteistöjohtokunta käsitteli kokouksessaan 23.10.2018 § 6 valtuustoaloitetta
liittyen Längelmäen kirkon 250-vuotisjuhlaan. Kiinteistöjohtokunta esitti
kirkkoneuvostolle, että aloitteessa esille tuodut Längelmäen kirkon
kiinteistöasiat otetaan huomioon soveltuvin osin tulevien vuosien korjaus –ja
investointisuunnitelmissa. Juhlavuoden ohjelmistoon kiinteistöjohtokunta ei ota
kantaa.
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Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 29.10.2018 § 149, että aloite otetaan
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Längelmäen kirkon korjaukset huomioidaan tulevien vuosien
investointisuunnitelmassa.
KIRKKONEUVOSTON ESITYS
Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustoa toteamaan asian loppuun käsitellyksi.
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvoston esitys tuli kirkkovaltuuston päätökseksi.
40 §

VALTUUSTOALOITE, PAPERISTEN KOKOUSPAPEREIDEN
POSTITTAMISESTA LUOPUMISEKSI
Heikki Salomaa jätti valtuustoaloitteen kirkkovaltuuston kokouksessa
28.4.2017 § 21. Valtuustoaloitteessa esitetään, että Oriveden seurakunta
luopuisi paperisten kokouskutsujen ja esityslistojen lähettämisestä ja toimittaa
kokouspaperit sähköisessä muodossa ja vain poikkeustapauksissa käyttää
paperisia kutsuja.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 10.5.2017 § 86 valmistella asiaa ennen
lopullista päätöksentekoa. Asia käsiteltiin loppuun uuden valtuustokauden
alettua 2019, mikä on sopiva tilanne tarkistaa kokouskäytäntöjä.
Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää
kokoontumisajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin
puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa
jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Samalla kokouksesta on ilmoitettava kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajalle.
Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää itse
kokoontumisajoista ja paikasta sekä koollekutsumistavasta eikä asiaa ole
määritelty enää ohjesäännössä.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 30.1.2019 § 25, että kirkkoneuvoston
kokouskutsut toimitetaan sähköisesti ohjesäännön mukaisessa aikarajassa.
Uuden valtuustokauden alussa sovitaan kirkkoneuvoston esityslistojen
julkisuus ennen kokousta. Edellisellä valtuustokaudella kirkkoneuvoston
kokouskutsu lähetettiin kirkkovaltuuston jäsenille samaan aikaan kun
lähetettiin kirkkoneuvoston kokouksen esityslista kirkkoneuvoston jäsenille.
Kirkkoneuvoston pöytäkirja laitettiin julkisesti nähtäville seurakunnan
nettisivuille kokouksen jälkeen pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.
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Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 30.1.2019 § 26, että esityslista
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seurakunnan nettisivuille salassapitosäädökset huomioiden.
KIRKKONEUVOSTON ESITYS
Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustoa toteamaan asian loppuun käsitellyksi.
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvoston esitys tuli kirkkovaltuuston päätökseksi.
41 §

TIEDOKSI
1) Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen strategiaseminaari
30.10.2019 klo 18.
2) Hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaalit
11.2.2020. Ehdokasasettelu päättyy 15.11.2019.
3) Kirkkovaltuuston seuraava kokous on torstaina 12.12.2019 kello 18.

42 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitteenä. Liite 3.

43 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päätettiin yhdessä luettuun Herran siunaukseen.
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