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Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikoina maanantaista 8. päivästä lokakuuta
2018 alkaen 30. päivän ajan.
_________________________
Mika Tapiolinna, kirkkoherra
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SIVU 58/2018

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Kaarina Jokinen.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kaarina Jokinen piti alkuhartauden.

123 §

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

124 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen
mukaisesti vuorossa ovat Marja Soukkio-Salminen ja Ruut Viljanen.
PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Soukkio-Salminen ja Ruut Viljanen.

125 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite 1.
PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti lisätä käsiteltäväksi yhden pykälän, joka käsittelee
Eräjärven kirkon lämmitysjärjestelmään liittyvää museoviraston lausuntoa.
Liite.

126 §

URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY HAUTAUSMAIDEN SEKÄ ORIVEDEN
SEURAKUNTAKESKUKSEN ULKOVALAISIMIEN UUSIMISESTA
Eräjärven, Oriveden ja Längelmäen hautausmaiden sekä Oriveden seurakuntakeskuksen ulkovalaistusten uusimisesta on pyydetty tarjoukset. Kiinteistöpäällikkö esitteli tarjoukset kiinteistöjohtokunnan kokouksessa 27.9.
Tarjouksen jättivät Siltaojan Sähkö Oy, MJM-Sähkö Oy sekä Lem- Kem Oy
Parhaimman tarjouksen jätti Lem-Kem Oy. Tarjoukset liitteenä.
KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN ESITYS
Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi Lem-Kem Oy:n
antaman tarjouksen seurakunnan kiinteistöjen ulkovalaistusten uusimisesta.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kiinteistöjohtokunnan esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
________ ________
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127 §

PÖYTÄKIRJA 8/2018

SIVU 59/2018

URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY KAMERAVALVONTALAITTEIDEN
UUSIMISESTA
Kameravalvontalaitteiden uusimisesta on pyydetty urakkatarjoukset.
Kiinteistöpäällikkö esitteli saadut tarjoukset kiinteistöjohtokunnan kokouksessa
11.9. Tarjouksen jättivät Lan & Wan Viria, joka on kirkkohallituksen
kilpailuttama tarjoaja sekä KMV-Turvapalvelut Oy Mäntästä.
Molempien tarjoukset ovat leasing-pohjaisia vähän erilaisin ominaisuuksin ja
näistä kahdesta KMV-Turvapalveluiden antama tarjous on kokonaisvaltaisesti
edullisin. Tarjousvertailu liitteenä.
KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN ESITYS
Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi KMVTurvapalveluiden jättämän tarjouksen kameravalvontalaitteiden uusimisesta.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kiinteistöjohtokunnan esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite.

128 §

TALOUSTILANNE
Vuoden 2018 ansioverotuloja on syyskuun loppuun mennessä kertynyt
seurakunnalle 1667 180 €. Vastaavana aikana viime vuonna verotuloja kertyi
1595 127 €. Alkuvuoden 2018 kumulatiivinen kertymä on n. 4,3 % suurempi
kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
Nämä kaksi vuotta eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään johtuen
verottajan jako-osuuden muutoksesta viime vuoden lopulla.
Vuoden 2018 talousarvioon nähden verotulot ovat toteutuneet syyskuun
loppuun mennessä n. 83,78 prosenttisesti.
Verottajan sivuilla on 10.9.2018 tiedote, jossa on ennakkotietoja verovuoden
2017 maksuunpantavien verojen määristä. Oriveden seurakunnan kohdalla
marraskuun oikaisu olisi – 234 805 € ja ennakonpalautukset + 76 892 €.
Jos verotulot toteutuvat lähes saman suuruisina kuin alkuvuoden toteuma,
verotuloarvio vuodelle 2018 toteutuu.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto merkitsee saaneensa taloustilanteen tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________
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SIVU 60/2018

VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
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 12.9.2018. Kokouksessa käsiteltiin
seuraavat asiat:
- kiinteistöjohtokunnan puheenjohtajan valinta vuodelle 2018
- tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2019
- Oriveden kaupungin ja seurakunnan opintorahaston sääntöehdotus
- investointihankkeiden lisätalousarvio vuodelle 2018
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 12.9.2018 tekemät päätökset
ovat täytäntöön pantavissa.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

130 §

HEIKKI SALOMAAN VALTUUSTOALOITE
Heikki Salomaa jätti valtuustoaloitteen kirkkovaltuuston kokouksessa
12.9.2018. 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 mm. kirkonkellojen soittamista etänä sekä internet yhteyksien rakentamista kirkkoon, josta
voisi lähettää juhlajumalanpalveluksen valtakunnanverkkoon ja piispan
kutsuminen tilaisuuden toteuttajaksi.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Kirkkoneuvosto käsittelee valtuustoaloitteen ja päättää jatkotoimista.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti lähettää valtuustoaloitteen kiinteistöjohtokunnalle
käsiteltäväksi. Liite.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________
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SIVU 61/2018

KOKOOMUKSEN RYHMÄN VALTUUSTOALOITE
Kokoomuksen ryhmä jätti valtuustoaloitteen kirkkovaltuuston kokouksessa
12.9.2018. Valtuustoaloitteessa esitetään, että Oriveden seurakunta olisi
jatkossa savuton ja muutenkin vapaa tupakkatuotteista.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Kirkkoneuvosto käsittelee valtuustoaloitteen ja päättää jatkotoimista.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti, että valtuustoaloite lähetetään valmisteltavaksi ja
tuodaan sen jälkeen uudelleen käsiteltäväksi. Lisäksi päätettiin pyytää
lausunto yhteistyötoimikunnalta sekä kasvatuksen sekä lapsi- ja perhetyön
vastuuryhmältä. Liite.

132 §

JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA AJALLE 1.10.2018 - 6.1.2019
Kirkkoneuvoston tulee vahvistaa seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelma,
jota seurakunta noudattaa. Jumalanpalvelussuunnitelma on valmistunut ajalle
1.10.2018. - 6.1.2019. Liite.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy jumalanpalvelussuunnitelman esitetyssä
muodossa noudatettavaksi seurakunnassamme.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite.

133 §

KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE 1.10-31.12.2018
Kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelman kerättävistä kolehdeista kirkkoherran
esityksestä. Liitteessä on suunnitelma 1.10. – 31.12.2018 kerättävistä
kolehtikohteista. Liite.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
134 §

PÖYTÄKIRJA 8/2018

SIVU 62/2018

PIISPANVISITAATION 13. - 15.4.2018 LOPPURAPORTIN KÄSITTELY
Oriveden seurakunnassa oli piispanvisitaatio 13. - 15.4.2018. Piispanvisitaatio
alkoi etukäteistapaamisilla ja niissä pohdittiin eri teemoja, jotka nousivat esiin
aloitustyöskentelyssä mikä oli 17.9.2017.
Piispanvisitaation yhteydessä vierailimme Oriveden lukiolla, Saunatalolla ja
Metsäojan highland-karjatilalla. Lisäksi visitaation yhteydessä olleissa
työskentelyissä esiin nousseita asioita työstetään ja käytetään seurakunnan
uuden vision pohjana.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto keskustelee raporttien pohjalta ja aikatauluttaa
visitaatiossa esille nousseet asioiden käsittelyn ja seurakunnan vision
laatimisen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto keskusteli raporteissa esille tulleista asioista ja päätti jatkaa
selvitystyötä koskien kiinteistöjohtokunnan asemaa hallinnollisena elimenä.
Kirkkoneuvosto totesi, että piispanvisitaation raportissa olleet loppupäätelmät
otetaan työn alle ja niiden edistymisestä raportoidaan kirkkoneuvostolle
kevään 2019 aikana. Lisäksi kirkkoneuvosto totesi, että visitaatiossa mukana
olleita konsultteja voidaan käyttää tarvittaessa edelleen. Liite.

135 §

ERÄJÄRVEN KIRKON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄÄN LIITTYVÄ
MUSEOVIRASTON LAUSUNTO
Museovirasto on antanut lausunnon 3.10.2018, jossa se puoltaa nykyisten
säteilylämmittien poistamista kirkon katosta.
Nykyiset kirkossa olevat säteilylämmittimet on esitetty korvattavaksi penkkien
alle tulevilla lämmittimillä. Lisäksi tiettyihin paikkoihin kirkossa on tarkoitus
asentaa huomaamattomat sähköpatterit.
Lämmitysjärjestelmämuutoksen liittyvät urakkatarjoukset on AX-suunnittelun
toimesta pyydetty.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto antoi talouspäällikölle valtuudet käynnistää
lämmitysjärjestelmämuutos Eräjärven kirkossa. Lisäksi urakkatarjoukset
tuodaan kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi kiinteistöjohtokunnan valmistelun
jälkeen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
________ _______
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136 §

MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut.

137 §

TIEDOKSI
Saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi
1. Talouspäällikön päätöspöytäkirja nro 7/2018
2. Kirkkoherran päätöspöytäkirja nro 8/2018
3. Tuomiokapitulin istunnon 12.9.2018 pöytäkirjanote: Viranhoitomääräys
pastori Mari Mutaselle Oriveden seurakuntaan
4. Juupajoen kappelineuvoston pöytäkirja 3/2018
Pykälissä käsitellyillä asioilla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

138 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

139 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran siunaukseen.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ _______

