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17 §

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

18 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN
Kokouksen asialuettelo on ollut nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla
8.5.2019 alkaen.
Kokouskutsut ja esityslistat on postitettu sekä lähetetty sähköpostilla
kirkkovaltuuston jäsenille 8.5.2019. Toimitetaan nimenhuuto.
ESITYS
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Toimitetaan
nimenhuuto.
PÄÄTÖS
Todettiin, että kirkkojärjestyksen § 8:5, 1-2 mukaan kokouskutsut tulee
lähettää kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Toimitettiin nimenhuuto.

19 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua kirkkovaltuuston jäsentä.
ESITYS
Valittaneen pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa
olevat Pauliina Helperi ja Ilkka Hjerppe.
PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pauliina Helperi ja Ilkka Hjerppe.

20 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
ESITYS
Vahvistettaneen kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisesti. Liite 1.
PÄÄTÖS
Kirkkovaltuusto vahvisti kokouksen työjärjestyksen. Liite 1.
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21 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
VUODELTA 2018
Oriveden seurakunnan tasekirja sisältää työalojen toimintakertomukset,
tilinpäätöslaskelmat sekä tilinpäätöksen liitetiedot. Seurakunnan tilinpäätöksen
liitetietona esitetään omana taseyksikkönä hautainhoitorahaston
tuloslaskelma, tase ja hautainhoitorahaston liitetiedot.
Oriveden seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2018 näyttää alijäämää
62 132,85 €.
Talousarvio vuodelle 2018 vahvistettiin alijäämäisenä 71 720 €.
Verotuloja kertyi kertomusvuonna 1 901 019,84 €. Budjetoituun nähden
verotulot toteutuivat 95,5 prosenttisesti (- 88 980,16 €). Verotulojen
vähenemiseen vaikutti vuoden 2018 kirkollisverotulojen jako-osuuden
aleneminen 0,04 %.
Toimintatuotot toteutuivat 119 prosenttisesti, henkilöstökuluissa pysyttiin
arvioidussa, palvelujen ostot toteutuivat 83,1 prosenttisesti ja ostot tilikauden
aikana toteutuivat 93,8 prosenttisesti. Talousarvion toteutuminen esitetään
tulosyksiköittäin.
Vuosi 2018 oli sijoitusmarkkinoilla vaikea vuosi. Euroalueella talouden
odotettua hitaampi kasvuvauhti ja loppuvuotta kohden lisääntynyt
markkinoiden epävarmuus laskivat korkoja. Tämä näkyi myös seurakunnan
sijoituksissa. Tilinpäätökseen kirjattiin arvonmuutoksia, koska sijoitusten
markkina-arvo 31.12.2018 oli alle hankintahinnan. (- 42 491,51 €).
Seurakunnan tunnusluvut ovat kuitenkin hyvät, omavaraisuusaste 31.12.2018
91,62 % (v. 2017 93,58 %) ja kassavarojen riittävyys 348 päivää (v. 2017
328 päivää).
Seurakunnan tilinpäätöksen liitetietona esitetään omana taseyksikkönä
hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase sekä hautainhoitorahaston
liitetiedot. Hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa alijäämää 67 665,26 €.
Talousarvio vuodelle 2018 vahvistettiin alijäämäisenä 48 500 €.
Henkilöstökulut toteutuivat 107,7 prosenttisesti (- 12 480,69 €), korkotuotot
toteutuivat 13,1 prosenttisesti, arvopaperien myyntivoitot 90,4 prosenttisesti.
Hautainhoitorahaston sijoituksissa kirjattiin myös arvonmuutoksia, koska
sijoitusten markkina-arvo 31.12.2018 oli alle hankintahinnan (- 1 506,57 €).
Kirkkoneuvosto käsitteli Oriveden seurakunnan toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen kokouksessaan 29.3.2019 ja allekirjoitti sen. Liite 2.
KIRKKONEUVOSTON ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi Oriveden
seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2018, joka
osoittaa alijäämää 62 135,85 euroa. Tilikauden alijäämä esitetään kirjattavaksi
taseen oman pääoman tilille tilikauden yli/alijäämä.
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Hautainhoitorahaston alijäämä 67 665,26 euroa kirjataan
hautainhoitorahaston taseen oman pääoman tilille tilikauden yli/alijäämä.
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS
Kirkkovaltuusto vahvisti Oriveden seurakunnan toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen vuodelta 2018, joka osoittaa alijäämää 62 135,85 euroa.
Tilikauden alijäämä kirjataan taseen oman pääoman tilille tilikauden
yli/alijäämä.
Hautainhoitorahaston alijäämä 67 665,26 euroa kirjataan
hautainhoitorahaston taseen oman pääoman tilille tilikauden yli/alijäämä. Liite
2.
22 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN TILINTARKASTUSKERTOMUS
TILIKAUDELTA 2018
Tilintarkastaja jätti Oriveden seurakunnan kirkkoneuvostolle tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2018.
Kirkkovaltuusto päättää tilintarkastuskertomuksen perusteella tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille varainhoitovuodelta 2018.
KIRKKONEUVOSTON ESITYS
Kirkkoneuvosto on käsittellyt tilintarkastajan jättämän
tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018 kokouksessaan 24.4.2019.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se käsittelee
tilintarkastuskertomuksen ja päättää sen perusteella tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille varainhoitovuodelta 2018. Liite 3.
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS
Kirkkovaltuusto käsitteli tilintarkastuskertomukseksen vuodelta 2018 ja myönsi
sen perusteella tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille varainhoitovuodelta 2018.
Liite 3.

23 §

ERON MYÖNTÄMINEN SARI SIMONTAIPALEELLE ORIVEDEN
KAUPUNGIN JA SEURAKUNNAN OPINTORAHASTON JÄSENYYDESTÄ
Oriveden kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 1/2019 17.1.2019 § 9
seurakunnan puolesta jäseniksi opintorahastoon Sari Simontaipaleen ja Jari
Salmisen.
Sari Simontaival on toimittanut eropyynnön liittyen opintorahaston jäsenyyteen
paikkakunnalta pois muuttamisen takia.
Sari Simontaipaleen muuttaessa toiselle paikkakunnalle hän menettää
vaalikelpoisuuden Oriveden seurakunnan luottamustoimeen. Hänen tilalleen
on kirkkovaltuuston valittava uusi jäsen. KJ 7 luku § 2.
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KIRKKONEUVOSTON ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1) kirkkovaltuusto myöntää Sari Simontaipaleelle eron opintorahaston
jäsenyydestä
2) kirkkovaltuusto valitsee uuden henkilön opintorahastoon Sari
Simontaipaleen tilalle
KIRKKONVALTUUSTON PÄÄTÖS
Kirkkovaltuusto päätti
1) myöntää Sari Simontaipaleelle eron opintorahaston jäsenyydestä
2) valita hänen tilalleen opintorahastoon Tiina Utriaisen
24 §

KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN LAKKAUTTAMINEN 31.5.2019 JA
VASTUURYHMIEN TOIMINTASÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN JA KÄYTTÖÖN
OTTAMINEN 1.6.2019 ALKAEN
Oriveden seurakunnassa on toiminut kiinteistöjohtokunta 1.1.2011 alkaen, jota
ennen oli kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuslautakunta.
Piispanvisitaation yhteydessä olleessa hallinnon tarkastuksessa
lakimiesasessori Jorma Juutilainen toi esiin kysymyksen kiinteistöjohtokunnan
mielekkyydestä hallinnon keventämisen näkökulmasta. Hän esitti
ajatuksenaan, että johtokunnan voisi muuttaa työryhmäksi tai vastaavaksi.
Oriveden seurakunnassa on toiminnallisella puolella neljä vastuuryhmää ja
niillä on yhteinen toimintasääntö, joka on tullut käyttöön 1.1.2011 alkaen.
Tämä toimintasääntö vaatii päivitystä ja tämän päivityksen yhteydessä olisi
mahdollista liittää uusi kiinteistöasioiden vastuuryhmä saman toimintasäännön
alaisuuteen. Lisäksi seurakunnassa tapahtuvan viestinnän tueksi on
mielekästä perustaa viestinnän vastuuryhmä.
Kirkkoneuvosto päätti esittää kokouksessaan 28.10.2018 kirkkovaltuustolle,
että kiinteistöjohtokunnan lakkautetaan 1.1.2019 alkaen ja seurakuntaan
perustetaan kiinteistöasioiden vastuuryhmä 1.1.2019 alkaen, seurakuntaan
perustetaan viestinnän vastuuryhmä 1.1.2019 alkaen ja päivitetty
vastuuryhmien toimintasääntö hyväksytään ja otetaan käyttöön 1.1.2019
alkaen.
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 13.12.2018 palauttaa asian
kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi siten, että kirkkoneuvosto pyytää lausunnot
esitetyistä muutoksista vastuuryhmiltä ja kiinteistöjohtokunnalta.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 1/2019 § 14 pyytää lausunnot uudesta
vastuuryhmien toimintasäännöstä vastuuryhmiltä ja kiinteistöjohtokunnalta.
Vastuuryhmät ja kiinteistöjohtokunta käsittelivät uuden vastuuryhmien
toimintasääntöluonnoksen ja antoivat siitä lausunnot. Lausuntojen pohjalta on
muokattu uusi vastuuryhmien toimintasääntö. Liite 4a.
Nykyinen vastuuryhmien toimintasääntö sekä kiinteistöjohtokunnan
johtosääntö ovat esityslistan liitteinä. Liitteet 4b ja 4c.
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KIRKKONEUVOSTON ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1) kiinteistöjohtokunta lakkautetaan 31.5.2019
2) kirkkovaltuusto hyväksyy uuden vastuuryhmien toimintasäännön käyttöön
otettavaksi 1.6.2019 alkaen. Liite 4a.
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvoston esitys tuli kirkkovaltuuston päätökseksi lisättynä valtuutettu
Ilkka Hjerppen kirjallisella ponsiesityksellä, liite 4b: “Kirkkovaltuusto päättää
esittää päätökseen liittyvänä pontena, että kirkkoneuvosto tarkistaa
vastuuryhmien toimintasäännön siten, että se ei sisällä hallinnollisia tehtäviä
tai vastuita ja että säännössä esitetyt ohjeistukset ovat mahdollisimman
yksiselitteisiä”. Liitteet 4a ja 4b.
25 §

KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN PÄIVITTÄMINEN
Kirkkovaltuusto vahvistaa kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 §:n nojalla itselleen
työjärjestyksen. Työjärjestyksessä on tarkemmat määräykset kirkkovaltuuston
työskentelystä sen lisäksi mitä kirkkolaissa säädetään ja sen nojalla mitä
kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä määrätään.
Kirkkohallituksessa on laadittu seurakuntia varten mallityöjärjestys.
Kirkkolaissa sekä erityisesti kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä
on säännelty aiempaa tarkemmin hallintoelinten koollekutsuminen, asioiden
käsittelymenettely ja vaalien toimittaminen. Työjärjestyksessä ei siten ole
syytä toistaa näitä perussäännöksinä noudatettavia säännöksiä.
Kun työjärjestykseen otettavista täydentävistä määräyksistä pelkästään
muodostuisi liian hajanainen, on mallityöjärjestys laadittu siten, että
varsinaisten työjärjestyksen omien määräysten kohdalle on otettu siinä
käsiteltävää asiaa koskevat kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon
vaalijärjestyksen säännökset.
Työjärjestys muodostaa yhden kokonaisuuden kirkkovaltuuston
puheenjohtajan ja jäsenten tueksi ilman että normaalitapauksessa on
tutkittava erikseen em. säädöksiä. Tällaista tarvetta saattaa ilmetä lähinnä
silloin kun kirkkovaltuusto toimittaa suhteelliset vaalit. Käytännössä tällaiset
vaalit valtuustotasolla ovat kuitenkin harvinaisia. Muutoksena on myös
otettava huomioon, että suhteellisessa vaalissa voidaan äänestää ainoastaan
ehdokaslistalla olevaa ehdokasta.
Oriveden seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestys on hyväksytty
kirkkovaltuustossa 16.11.1994. Nyt päivitettävä kirkkovaltuuston työjärjestys ei
pidä mukanaan varsinaisia muutoksia kirkkolakiin tai –järjestykseen, vaan
kyse on lähinnä pienestä hienosäädöstä vastaamaan tämän päivän
tekstiasua. Liitteenä 5a päivitetty kirkkovaltuuston työjärjestys ja liitteenä 5b
nykyinen kirkkovaltuuston työjärjestys.
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KIRKKONEUVOSTON ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi päivitetyn
kirkkovaltuuston työjärjestyksen.
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvoston esitys tuli kirkkovaltuuston päätökseksi. Liite 5a.
26 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON HANKINTARAJAT
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt 16.12.2015 kirkkoneuvoston hankintarajat:
Kirkkoneuvosto päättää 5 000 – 60 000 euroon asti irtaimen omaisuuden
myynnistä ja lahjoituksista sekä hankinnoista ja palveluiden ostoista
talousarvion puitteissa, investointien osalta kirkkoneuvosto päättää varattujen
määrärahojen puitteissa.
Kirkkoneuvosto päättää puunmyynnistä hyväksytyn metsätaloussuunnitelman
mukaisesti.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 11 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää
kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista seuraavista asioista.
1. hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää
rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai
palvelun hankintaa itselleen
2. rakennuspiirustusten hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt
määrätyn rakennuksen tai rakennusryhmän piirustusten hyväksymistä
itselleen
3. irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä
kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää
4. puun myynnistä
KIRKKONEUVOSTON ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi kirkkoneuvoston
seuraavat hankintarajat:
1. kirkkoneuvosto päättää tavara- ja palveluhankinnasta 25 000 – 60 000
euroon saakka,
2. rakennuspiirustusten hyväksymisestä, jos rakennusinvestoinnin
kustannusarvio on alle 100 000 euroa,
3. irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jos sen arvo on alle
60 000 euroa,
4. puun myynnistä hyväksytyn metsätaloussuunnitelman mukaisesti,
5. investointien osalta varattujen määrärahojen puitteissa.
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvoston esitys tuli kirkkovaltuuston päätökseksi.
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27 §

MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut.

28 §

TIEDOKSI
1. Valtuustoaloite liittyen Längelmäen kirkon 250-vuotisjuhlaan v. 2022 on
käsitelty kirkkoneuvoston kokouksessa 29.10.2018 §149
2. Valtuustoaloite kirkkoneuvoston esityslistojen julkisuudesta on käsitelty
kirkkoneuvoston kokouksessa 30.1.2019 § 26
3. Valtuustoaloite savuton ja tupakkatuotteista vapaa -seurakunta on käsitelty
kirkkoneuvoston kokouksessa 30.1.2019 § 34
4. Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 4/2019 § 125
koskien kirkon energia- ja ilmastostrategiaa. Liite 6.

29 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

30 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran siunaukseen.
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