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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kirkkoherra pitää alkuhartauden.
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

2§

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN
Kokouksen asialuettelo on ollut nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla
15.5.2018 alkaen.
Kokouskutsut ja esityslistat on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille
15.5.2018. Toimitetaan nimenhuuto.
ESITYS
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Toimitetaan
nimenhuuto.
PÄÄTÖS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Toimitettiin nimenhuuto.

3§

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua kirkkovaltuuston jäsentä.
ESITYS
Valittaneen pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa
olevat Helena Lähdetmäki ja Heikki Lähteenmäki.

.
PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Lähdetmäki ja Heikki Lähteenmäki.
4§

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
ESITYS
Vahvistettaneen kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisesti. Liite 1.
PÄÄTÖS
Kirkkovaltuusto vahvisti kokouksen työjärjestyksen. Liite 1.
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VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN JA MUUT VAALEJA KOSKEVAT
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSET
Seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi ja toteutetaan syksyllä 2018.
Vaaleissa valitaan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet. Kirkkovaltuusto on
seurakunnan ylin päättävä elin.
Seurakuntavaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset. Seuraavat
seurakuntavaalit järjestetään voimassa olevan lain mukaisesti yksipäiväisenä.
Vaalipäivämäärään ja muihin kirkkolakiin on ehdotettu muutoksia, joihin
vaaditaan vielä eduskunnan hyväksyntä. Eduskuntakäsittelyssä (kevät -18)
lakimuutokseen liittyen päätetään seuraavista asioista:
vaalit järjestettäisiin marraskuun kolmantena sunnuntaina eli 18.11.2018.
Aikaisemmin vaalit järjestettiin isänpäivänä, marraskuun toisena sunnuntaina.
Vaalien ennakkoäänestys on 6.-10.11.2018 eli ennakkoäänestyspäivät ovat
tuolloin tiistaista lauantaihin.
Vaalipäivän lisäksi muutoksia on tullut myös vaalilautakunnan jäsenen,
vaalitoimitsijan ja vaaliavustajan kelpoisuuteen. Kirkkolakiin ehdotetaan
lisättäväksi säännös, joka rajoittaa vaalien ehdokkaan tai hänen läheisensä
osallistumista vaalilautakunnan jäseneksi tai varajäseneksi sekä
vaalitoimitsijaksi tai -avustajaksi.
Hyväksyessään syksyn 2013 kokouksessaan vaalilainsäädännön muutokset
kirkolliskokouksen lakivaliokunta muutti tulkintaansa vaalilautakunnan
jäsenyyden edellytyksistä. Lakivaliokunnan mielestä seurakuntavaaleissa
ehdolla oleva tai hänen lähisukulaisensa ei voi olla vaalilautakunnan jäsen:
Korkeimman hallinto-oikeuden antaman keskusvaalilautakunnan jäsenen
esteellisyyttä koskevan ratkaisun (2013:112) mukaan yleisissä vaaleissa
keskusvaalilautakunnan jäsenenä ei voi olla ehdokas eikä tämän hallintolain
28 §:n 2 momentissa määritelty läheinen. Keskusvaalilautakunta vahvistaa
yleisten vaalien tuloksen. Kirkollisissa vaaleissa vaalilautakunnat vahvistavat
vaalin tuloksen. Lakivaliokunnan näkemyksen mukaan on perusteltua, että
kirkollisissa vaaleissa esteellisyyskysymyksiin suhtaudutaan samalla tavalla
kuin yleisissä vaaleissa, minkä vuoksi kirkollisissa vaaleissa vaalilautakunnan
jäsenen esteellisyyttä on arvioitava samoin kuin yleisten vaalien
keskusvaalitoimikunnan jäsenten esteellisyyttä. Linjauksen mukaisesti
kirkollisen vaalin vaalilautakunnan jäsenenä ei voi olla vaaleissa ehdokkaana
oleva henkilö eikä henkilö, joka on ehdokkaaseen hallintolain 28 §:n 2
momentin määrittelemässä suhteessa.
Lakivaliokunta toteaa, että asia ei edellytä muutoksia kirkkohallituksen
esitykseen, mutta se on tärkeä tiedostaa vaaleja järjestettäessä.
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Budjettiehdotuksessa on varauduttu järjestämään ennakkoäänestys riittävän
laajana huomioimaan asiaan liittyvät vaalilakimuutokset, vaalikirjeen
lähettämiseen jokaiselle äänioikeutetulle. Seurakuntien käytössä on myös
kirkkohallituksen kustantama vaalikone, jonka kysymykset seurakunnat voivat
itse määrittää.
Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta. Kirkkovaltuusto asettaa
vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä
sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. Kirkkovaltuusto
nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin
vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen
kolmijäsenisenä, ja sen tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta
äänestysalueella siten kuin kirkon vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään.
Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.
Vaalilautakunnan on laadittava äänioikeutettujen luettelo. Vaalilautakunnan
tulee kirkon vaalijärjestyksen (416/2014) mukaan 17 §:n 1 momentissa
tarkoitetussa kokouksessa:
1) määrätä äänestyspaikat ja vaalihuoneistot;
2) määrätä ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimitsija ja
päättää muista ennakkoäänestystä koskevista asioista sekä laatia
ennakkoäänestystä koskeva kuulutus;
3) valita vaaliavustajat ja päättää muista vaalin valmisteluun liittyvistä
toimenpiteistä, jollei niistä ole tehty aikaisemmin päätöstä;
4) valita tarvittaessa kolme tai useampia ennakkoäänten laskijoita
huolehtimaan ennakkoäänten laskennasta jäljempänä 47 §:n 2 momentissa
säädetyllä tavalla.
KIRKKONEUVOSTON ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää:
1. asettaa vaalilautakunnan ja valita siihen kirkkoherran lisäksi kymmenen
jäsentä ja yksitoista varajäsentä sekä nimetä valituista jäsenistä
puheenjohtajan siten, että se huomioi ennakolta eduskuntakäsittelyssä olevat
mahdollisesti vahvistettavat lakimuutokset
2. että seurakunta jaetaan kahteen äänestysalueeseen (Juupajoen
kappeliseurakunta ja Oriveden kaupungin alue)
3. esittää asetetulle vaalilautakunnalle seurakuntavaalien äänestyspaikkoina
olevan Oriveden ja Juupajoen kirkko
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KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS
Kirkkovaltuusto päätti
1. asettaa vaalilautakunnan ja valita siihen kirkkoherran lisäksi kymmenen
jäsentä ja yksitoista varajäsentä sekä nimetä valituista jäsenistä
puheenjohtajan. Kirkkovaltuusto päätti valita vaalilautakuntaan seuraavat
jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan
Antti Nieminen, puheenjohtaja
Pirjo Lahti, jäsen
Arto Hakkio, jäsen
Tuukka Petäkoski, jäsen
Reetta Syvänen, jäsen
Mirjami Koivunen, jäsen
Simo Helperi, jäsen
Tarja-Riitta Koskinen, jäsen
Merja Kahila, jäsen
Iiris Westling-Vesanen, jäsen
Mika Tapiolinna, jäsen

Mirja Saarinen, varajäsen
Ilkka Juusti, varajäsen
Jari Järvenpää, varajäsen
Pentti Paavola, varajäsen
Päivi Sillanpää, varajäsen
Urpo Saarinen, varajäsen
Pirkko Tavasti, varajäsen
Heidi Jakara, varajäsen
Irmeli Hirvonen, varajäsen
Anita Vihersalo, varajäsen
Sanna Tapiolinna, varajäsen

2. että seurakunta jaetaan kahteen äänestysalueeseen (Juupajoen
kappeliseurakunta ja Oriveden kaupungin alue)
3. esittää asetetulle vaalilautakunnalle seurakuntavaalien äänestyspaikkoina
olevan Oriveden ja Juupajoen kirkko
6§

ORIVEDEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
VUODELTA 2017
Oriveden seurakunnan tasekirja sisältää toimintakertomukset,
tilinpäätöslaskelmat sekä tilinpäätöksen liitetiedot. Seurakunnan tilinpäätöksen
liitetietona esitetään omana taseyksikkönä hautainhoitorahaston
tuloslaskelma, tase ja hautainhoitorahaston liitetiedot. Talousarvion
toteutuminen esitetään tulosyksiköittäin.
Tilikauden positiivisesta tuloksesta tehtiin 100 000 euron investointivaraus
vuodelle 2018. Tilikauden tulos on poistojen ja investointivarauksen jälkeen
ylijäämäinen 28 897,62 €. Talousarvio vuodelle 2017 vahvistettiin
alijäämäisenä 81 960 €, mutta kahden myydyn kiinteistön myyntituotot
mahdollistivat investointivarauksen tekemisen vuoden 2018 investointeja
varten.
Henkilöstökulut toteutuivat n.102 prosenttisesti, palveluiden ostot n. 79
prosenttisesti ja ostot tilikauden aikana n. 95 prosenttisesti. Näistä yksittäisinä
erinä sähkön ja lämmityksen osalta kustannukset ylittyivät arvioituun nähden
n. 7 %. Verotulot toteutuivat lähes arvioidusti budjetoituun nähden.
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Seurakunnan tunnusluvut ovat hyvät, omavaraisuusaste 93,58 % (2016
94,65 %) ja kassavarojen riittävyys 328 päivää (2016 191 päivää).
Suurin yksittäin investointi kertomusvuodelle oli Eräjärven kirkon
lämmitystavan muuttaminen, mutta se siirtyi tälle vuodelle ja on tällä hetkellä
lausunnolla museovirastolla. Oriveden seurakuntakeskukseen uusittiin
ulkokaton huopa ja kattoikkunoiden kuvut.
Hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2017 osoittaa alijäämää
33 337,80 €.
Kirkkoneuvosto käsitteli Oriveden seurakunnan toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen kokouksessaan 18.4.2018 ja allekirjoitti sen. Liite.
KIRKKONEUVOSTON ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi Oriveden
seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2017.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelyerät:
1. Tilikauden tuloksesta tehdään taseeseen 60 000 € investointivaraus
Eräjärven kirkon lämmitysjärjestelmän uusimiseen
2. Tilikauden tuloksesta tehdään taseeseen 20 000 € investointivaraus
Oriveden seurakuntakeskuksen iv-laitteiden uusimiseen
3. Tilikauden tuloksesta tehdään taseeseen 20 000 € investointivaraus
Oriveden kirkon ikkunoiden korjaukseen
Edellä esitettyjen rahastosiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämä on 28 897,62 €,
joka esitetään kirjattavaksi taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämätilille.
Hautainhoitorahaston vuoden 2017 tilikauden alijäämä on 33 337,80 €.
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvoston esitys tuli kirkkovaltuuston päätökseksi.
7§

ORIVEDEN SEURAKUNNAN TILINTARKASTUSKERTOMUS
VUODELTA 2017
Tilintarkastaja jätti Oriveden seurakunnan kirkkoneuvostolle tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017. Kirkkovaltuusto päättää
tilintarkastuskertomuksen perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille varainhoitovuodelta 2017.
KIRKKONEUVOSTON ESITYS
Kirkkoneuvosto on käsitellyt tilintarkastajan jättämän tilintarkastuskertomuksen
vuodelta 2017.
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se käsittelee
tilintarkastuskertomuksen ja päättää sen perusteella tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2017.
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KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvoston esitys tuli kirkkovaltuuston päätökseksi.
8§

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
1. Valtuutettu Kari Aakula kertoi kuulumisia kirkolliskokouksesta, joka pidettiin
14. – 18.5.2018.

9§

TIEDOKSI
1. Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin päätös
Viranhoitomääräys, pastori Hannu Ruuskanen
2. Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin päätös
Viranhoitomääräys, kappalainen Juha Itkonen
3. Kirkkohallituksen täysistunnon myöntämä rakennusavustus Eräjärven
kirkon lämmitysjärjestelmän muutokseen
4. Seurakuntavaalit on sunnuntaina 18.11.2018. Ehdokasasettelu päättyy
17.9.2018.

10 §

VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi valitusosoitteen, joka liitetään pöytäkirjaan.

11 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran siunaukseen.
Lopuksi laulettiin Suvivirsi.
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