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AIKA

Torstai 31.10.2019 klo 16 – 19.10

PAIKKA

Oriveden seurakuntakeskus

LÄSNÄ

Tapiolinna Mika
Pärssinen Markku
Helperi Pauliina
Jokinen Kaarina
Oittinen Raili
Pohjala Jussi

MUUT OSALLISTUJAT

Salomaa Heikki
Lähteenmäki Heikki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
” poistui klo 18.20, § 179
aikana
jäsen
varajäsen

Aakula Kari
Nivala Aija
Valberg Jaana

kirkkovaltuuston varapj
talouspäällikkö
toimistosihteeri

Meklariliike Semitan edustaja kokouksen alussa.
POISSA

Eronen Ulla
Mäkinen Kirsi

kirkkovaltuuston pj
jäsen

ALLEKIRJOITUKSET

______________
Mika Tapiolinna
puheenjohtaja

____________
Jaana Valberg
pöytäkirjanpitäjä

ASIAT

§:t 175 - 187

PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS

kokouksen jälkeen

ALLEKIRJOITUKSET

______________
Raili Oittinen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

TODISTAA

_________________
Heikki Salomaa

Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa
viraston aukioloaikoina maanantaista 4. päivästä
marraskuuta 2019 alkaen 30. päivän ajan.
_______________________
Mika Tapiolinna, kirkkoherra
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175 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Markku Pärssinen pitää alkuhartauden.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Markku Pärssinen piti alkuhartauden.

176 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

177 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen
mukaisesti vuorossa ovat Raili Oittinen ja Jussi Pohjala.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Raili Oittisen ja Jussi
Pohjalan tilalle Heikki Salomaan.

178 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite 1.
PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto vahvisti kokouksen työjärjestyksen seuraavilla lisäyksillä.
Pykälään 184 lisätään
- talouspäällikön päätöspöytäkirja 5/2019
- Juupajoen kappeliseurakunnan kappelineuvoston muistio 29.10.2019
Liite 1.

179 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN ALUSTAVA TALOUSARVIOESITYS
VUODELLE 2020
Talousarvioesitys vuodelle 2020 sisältää työalojen toimintasuunnitelmat ja
numeraaliset osat. Toiminnalliselle puolelle on talousarvio laadittu
vastuuryhmien esitysten mukaisesti.
Vuodelle 2020 on arvioitu verotulokertymää noin 1 % vähemmän kuin tälle
vuodelle.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA 11/2019
SIVU 93/2019
________________________________________________________________________
Vuoden 2019 ansioverotuloja on kertynyt seurakunnalle lokakuun 2019
loppuun mennessä 1 615 789 €. Vastaavana aikana viime vuonna kertymä oli
1 834 342 €. Alkuvuoden kumulatiivinen kertymä on noin 11,9 % (218 553 €)
pienempi kuin vastaavana aikana viime vuonna.
Suurin syy verotulojen vähenemiseen on verotuksen joustavasta valmistelusta
johtuvat veronpalautukset. Ennakkotietojen mukaan näyttää siltä, että
ennakonpidätyskertymän kasvu loppuvuonna 2019 tulee painottumaan
joulukuulle, jotka tilitetään veronsaajille vasta vuoden 2020 puolella. Siksi on
haastavaa arvioida vuoden 2020 verotulokertymää.
Palkkoihin on arvioitu yleiskorotusvarausta n. 1,6 %. Lisäksi palkkasummaa
kerryttää ensi vuonna maksettava suoristuslisäpalkkaus ja täydet lomarahat,
joista on viime vuosina vähennetty 30 %. Suorituslisän ja lomarahalisäyksen
vaikutus palkoissa noin 25 000 – 30 000 €.
Investointiosaan esitetään Oriveden seurakuntakeskuksen vanhojen ivlaitteiden sekä käyttövesiputkistojen uusiminen, Oriveden kirkon kellotapulin
ulkomaalaus, Juupajoen kirkon laviinin korjaus, Juupajoen kirkon
palohälyttimien uusiminen, Eräjärven, Juupajoen,
Korkeakosken ja Längelmäen kirkkojen invaluiskien hankkiminen sekä
Eräjärven kirkon vanhojen urkujen kunnostaminen, joka jaksotetaan vuosille
2020 - 2021.
Juupajoen hautausmaan huoltorakennuksesta on tullut työsuojelutarkastuksen
yhteydessä kunnostuskehotus, joka voi vielä tulla vaikuttamaan vuoden 2020
talousarvioon.Selvitys vaadittavista toimenpiteistä on oltava valmiina
28.2.2020 mennessä.
Rakennusten kunnossapitoon on yhteensä varattu määrärahoja 54 000 € ja
näissä ei ole huomioitu mahdollisia kustannuksia huoltorakennusta varten.
Alustava talousarvio vuodelle 2020 näyttää tällä hetkellä alijäämää 184 951
€.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto käsittelee Oriveden seurakunnan vuoden 2020
talousarvioesitystä, joka näyttää alijäämää 184 951 €. Kiinteistöjohtokunta on
antanut oman esityksensä ensi vuoden investoinneista. Talousarvion
valmistelua jatketaan kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti
seuraavaan kokoukseen.
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KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
180 §

SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA AJALLE 1.1.2020 – 31.12.2023
Oriveden kaupunki ja Oriveden seurakunta ovat yhdessä toimeksiantona
VENI Energian kanssa kilpailuttaneet sähkön hankintaa. Oriveden seurakunta
pyysi ottamaan huomioon kilpailutuksessa sähkön vapaan tuotantotavan/
uusiutuvan energian.
Määräaikaan mennessä kilpailutukseen saapui 16 tarjousta eri yhtiöiltä ja
kaikki tarjoajat olivat kelvollisia antamaan tarjouksen.
VENI Energian suositus Oriveden seurakunnan sähköntoimittajaksi on
Kymenlaakson Sähkö Oy vapaalla tuotantotavalla ja Porvoon Energia
uusiutuvalla energialla.
Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen täysistunto on hyväksynyt kirkon
energia- ja ilmastostrategian Hiilineutraali Kirkko 2030. Tuomiokapituli
suosittaa seurakunnille, että ne ryhtyvät toimenpiteisiin kirkon energia- ja
ilmastostrategian tavoitteiden toteuttamiseksi.
Seurakuntien on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta mm. fossiilisilla polttoaineilla
tuotetusta sähköstä luovutaan.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy sähköntoimittajaksi Porvoon Energia
Oy:n tuottaman sähkön uusiutuvilla energialähteillä.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liitteet 2 – 3.

181 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN VAKUUTUSYHTIÖN VALINTA 1.1.2020
ALKAEN
Oriveden seurakunnan vakuutukset ovat tällä hetkellä OP Vakuutuksessa.
Vakuutusmeklariliike Semita on kilpailuttanut seurakunnan vakuutukset.
Kilpailutus on tehty avoimella menettelyllä julkisen hankintalain mukaisesti.
Tarjouspyynnöt lähetettiin seuraaviin vakuutusyhtiöihin: IF
Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Vakuutusyhtiö Fennia, LähiTapiola, Pohjantähti,
Pohjola Vakuutus, Protector Forsikring ASA.
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Tarjoukset pyydettiin kokonaistarjouksena. Kokonaistarjoukset saatiin IF
Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ltä ja Pohjola Vakuutus Oy:ltä.
Tarjouspyynnön mukaisesti valituksi tulee se hankinta- ja tarjouskokonaisuus,
joka on tarjouspyynnön mukainen ja kokonaishinnaltaan edullisin.
Pohjola Vakuutus Oy:n tarjous 23 957 €/vuosi
IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n tarjous 65 398 €/vuosi.
Tarjouspyynnön mukainen sekä hinnaltaan edullisin on Pohjola Vakuutus
Oy:n tarjous.
Kokouksen alussa on mukana vakuutusmeklariliike Semitan edustaja
kertomassa seurakunnan vakuutuksista, kiinteistöjen vakuutusmääristä ym.
vakuutuksiin liittyvistä asioista.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että Oriveden seurakunnan vakuutusyhtiöksi valitaan 1.1.2020 alkaen
Pohjola Vakuutus Oy, joka antama tarjous oli kokonaishinnaltaan edullisin.
Vakuutusmeklariliikkeen edustajan kanssa käydyn keskustelun pohjalta voi
nousta esiin tarvetta muuttaa kiinteistöjen vakuutusarvoja tai muuta
vastaavaa, jolloin ne päivitetään Pohjola Vakuutus Oy:n vakuutuksiin.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Lisäksi
kirkkoneuvosto päätti, että talouspäällikkö tekee vakuutusten selventämiseksi
ajan tasaisen omaisuusluettelon. Liite 4.
182 §

NETTIHUUTOKAUPPAAN JÄTETTYJEN TARJOUSTEN KÄSITTELY
Oriveden seurakunta laittoi uudelleen nettihuutokauppaan myyntiin yhden
Teerijärven rantatontin sekä Lähimmäisen tuvan tilat. Tarjousten viimeinen
jättöpäivä oli 6.10.2019.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto käsittelee annetut tarjoukset ja päättää niiden
hyväksymisestä tai hylkäämisestä.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto käsitteli annetut tarjoukset. Kirkkoneuvosto päätti hylätä
annetut tarjoukset liian alhaisen hinnan vuoksi. Liite 5.
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183 §

KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA
Kirkkolain 10 luvussa kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkovaltuuston
päätösten laillisuusvalvonta sekä päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen.
Kirkkolain 10 luvun 6 § mukaisesti kirkkoneuvoston tehtävänä on valvoa
kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta. ”Jos kirkkoneuvosto katsoo, että
kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee
valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen,
kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän
ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”
Kirkkolain 10 luvun 1 § 4 kohdan perusteella kirkkoneuvoston tehtävänä on
huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.
Kirkkovaltuusto on pitänyt kokouksen 10.10.2019. Kokouksessa käsiteltiin
seuraavat asiat:
- lisätalousarvio vuodelle 2019
- tilintarkastajan valinta vuosille 2019 – 2022
- tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2020
- valtuustoaloite, savuton ja tupakkatuotteista vapaa seurakunta
- valtuustoaloite, Längelmäen kirkon 250-vuotisjuhla 2022
- valtuustoaloite, paperisten kokouspapereiden postittamisesta luopumiseksi

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto totesi asiat loppuun käsitellyiksi.
184 §

TIEDOKSI

Saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi:
1 Kirkkohallituksen yleiskirjeet
11/2019 Vuoden 2020 kirkkokolehdit
12/2019 Uudet hallinnolliset mallisäännöt
13/2019 Vuoden 2020 talousarvion valmistelun perusteita
14/2019 Seurakunnan valmiussuunnitelman laatimisohje 2019
15/2019 Vuoden 2020 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle
2 Kasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirja 5/2019
3 Viestinnän vastuuryhmän muistio
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4 Kiinteistöasioiden vastuuryhmän muistio.
5 Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus
6 Kirkkoherran päätöspöytäkirja 8/2019
7 Talouspäällikön päätöspöytäkirja 5/2019
8 Kappelineuvoston muistiot 4/2019 ja 29.10.2019 pidetyn kokouksen muistio
Pykälissä käsitellyillä asioilla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
185 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Muita asioita ei ollut.

186 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

187 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päätettiin yhdessä luettuun Herran siunaukseen.
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