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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Heikki Salomaa.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Heikki Salomaa piti alkuhartauden.

146 §

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

147 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen
mukaisesti vuorossa ovat Heikki Salomaa ja Mari Alanko.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Heikki Salomaa ja Mari Alanko.

148 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite 1.
PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto vahvisti kokouksen työjärjestyksen lisäämällä §:ään 160
Tiedoksi-asioihin kohdan 6: Jumalanpalvelussuunnitelma ja kohdan 7:
Lähetys- ja palvelutyön lähiesimiehen päätökset 10/2019 ja 11/2019. Liite 1.

149 §

TALOUSTILANNE
Vuoden 2019 ansioverotuloja on kertynyt seurakunnalle elokuun 2019
loppuun mennessä 1 367 997 euroa. Vastaavana aikana viime vuonna
verotuloja kertyi 1 500 682 euroa. Alkuvuoden kumulatiivinen kertymä on noin
8,8 % (132 685 €) pienempi kuin vastaavana aikana viime vuonna.
Suurin syy vähentymiseen on heinäkuun 2019 tapaan verotuksen joustavasta
valmistelusta johtuvat veronpalautukset. Syyskuussa veronpalautuksia
vähennetään vielä euromääräisesti eniten.
Vuoden 2019 talousarvioon nähden verotulot ovat toteutuneet elokuun
loppuun 2019 mennessä noin 66,7 prosenttisesti.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto toteaa saaneensa taloustilanteen tiedoksi.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto totesi saaneensa taloustilanteen tiedoksi.
150 §

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 %.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi vuoden 2020
tuloveroprosentiksi nykyisen 1,75 %.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

151 §

SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN KANGASALAN SEURAKUNNAN KANSSA
TALOUSHALLINNON YHTEISTYÖSTÄ
Kangasalan ja Oriveden seurakunnat hyväksyivät yhteistyösopimuksen
taloushallinnon yhteistyöstä 1.3.2018 alkaen. Yhteistyösopimus päättyi
31.7.2019 Kangasalan taloussihteerin irtisanouduttua Kangasalan
seurakunnan työsuhteesta. Sopimuksessa on kohta, jossa sanotaan, että
taloussihteerin irtisanouduttua tehtävästään päättyy myös yhteistyösopimus
ilman erillistä irtisanomista sekä ilman irtisanomisaikaa.
Yhteistyösopimukseen sisältyi yhden työpäivän tekeminen viikossa Oriveden
seurakunnan taloustoimistossa.
Mahdollisesta uudesta yhteistyösopimuksesta toisen seurakunnan kanssa tai
muista mahdollisista järjestelyistä lähdetään keskustelemaan.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto toteaa saaneensa asian tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto totesi saaneensa asian tiedoksi.
152 §

KIINTEISTÖHALLINNON YHTEISTYÖSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
KANGASALAN SEURAKUNNAN KANSSA
Kangasalan ja Oriveden seurakunnat hyväksyivät yhteistyösopimuksen
kiinteistöhallinnon yhteistyöstä 1.5.2018 alkaen. Oriveden seurakunnan
arvioitu osuus oli keskimäärin 15 % kiinteistöpäällikön kokonaistyöajasta.
Yhteistyösopimus ei ole kuitenkaan vastannut sitä tarvetta mitä Oriveden
seurakunta odotti Kangasalan seurakunnan kiinteistöpäälliköltä.
Kiinteistöasiain vastuuryhmä keskusteli asiasta kokouksessaan 22.8.2019
ja päätti esittää kirkkoneuvostolle sopimuksen päättämistä, koska
kiinteistöpäällikön palvelut eivät toimi sovitulla tavalla.
Asiasta on keskusteltu 13.6.2019 pidetyssä palaverissa Kangasalla, jossa
mukana Kangasalan vs. talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö sekä Oriveden
seurakunnan talouspäällikkö. Siinä palaverissa todettiin, että jos tämä
yhteistyö ei toimi sovitulla tavalla, niin päätetään sopimus vuoden 2019
loppuun mennessä.
Yhteistyösopimuksen irtisanomisaika molemmille osapuolille on kolme
kuukautta.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että Oriveden seurakunnan kiinteistöhallinnon yhteistyösopimus
Kangasalan seurakunnan kanssa irtisanotaan päättyväksi 31.12.2019.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

153 §

KAMERAVALVONTALAITTEIDEN VASTUUHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN
JA KATSELUOIKEUKSIEN ANTAMINEN
Oriveden seurakunnan kaikkiin kirkkoihin sekä Oriveden
seurakuntakeskukseen on asennettu uudet kameravalvontalaitteet, joista
menee kuvansiirto suoraan vartiointikeskukseen. Vartiointikeskus suorittaa
virtuaalivartioinnin kaksi kertaa yössä ja tarvittaessa useamminkin.
Kuvansiirto näkyy myös kiinteistöissä tallentimilla, joita nimetyt henkilöt saavat
katsoa tarvittaessa. Kameravalvontalaitteiden kuvia ja tallenteita katsottaessa
tulee seurakunnassa pitää siitä kirjanpitoa, esimerkiksi kirjaamalla vihkoon
päivämäärä, kellonaika, kuka katsoi, mitä katsoi ja minkä takia. Kaikki
koneelle kirjautumiset tallentuvat loki-tiedostoon.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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Tällä hetkellä joka kiinteistön tallentimessa on sama salasana. Tietoturvan
näkökulmasta laitetaan joka kiinteistöön omat salasanat ja niiden käyttäjät.
Kameravalvontalaitteille tulee nimetä vastuuhenkilö ja varahenkilö. Lisäksi
tulee kiinteistökohtaisesti antaa katseluoikeudet kuvien ja tallenteiden
katsomiseen tarvittaessa.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
1) Kameravalvontalaitteiden vastuuhenkilö on Aija Nivala ja varahenkilö Mika
Tapiolinna
2) Kameravalvontalaitteiden vastuu- ja varahenkilöllä on tarvittaessa oikeus
kuvien ja tallenteiden katsomiseen kaikkien kiinteistöjen osalta
3) Seuraavilla henkilöillä myös on tarvittaessa katseluoikeus kuviin ja
tallenteisiin:
- Oriveden kirkko: Sirkku Kylä-Laaso, Marja-Leena Viljanen, Tiina Savela
- Eräjärven kirkko: Marja-Leena Viljanen, Pyry Raita-aho
- Längelmäen kirkko: Hannu Lemmetty, Pyry Raita-aho
- Juupajoen kirkko: Jari Virtanen, Pyry Raita-aho
- Korkeakosken kirkko: Jari Virtanen, Pyry Raita-aho
- Oriveden seurakuntakeskus: Minna Murto, Elina Talvio, Pyry Raita-aho
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
154 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN
NIMEÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTOON
Oriveden kaupungissa on toiminut aiemmin yhdistetty vanhus- ja
vammaisneuvosto, mutta niistä muodostettiin 2017 kokonaan omat neuvostot
(Oriveden kaupungin 1.6.2017 voimaan astunut hallintosääntö 13 §).
Vanhusneuvoston kokoonpanosta päättää Oriveden kaupunginhallitus.
Yhdistetysssä vanhus- ja vammaisneuvostossa on ollut Oriveden
seurakunnan edustus, mutta 2017 nimetyssä vanhusneuvostossa on ollut
ainoastaan paikallisten eläkeläisjärjestöjen edustajia. Oriveden
kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 25.9.2017 vanhusneuvoston ajalle
1.6.2019 - 31.5.2021.
Oriveden kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 1.7.2019
vanhusneuvostoon neljä edustajaa ja neljä varaedustajaa sekä pyysi Oriveden
seurakuntaa nimeämään vanhusneuvostoon edustajan ja hänelle
varaedustajan.
VARAPUHEENJOHTAJAN ESITYS
Esitän, että Oriveden seurakunta nimeää vanhusneuvostoon edustajaksi
Irmeli Nylanderin ja hänelle varaedustajaksi Sanna Tapiolinnan toimikaudelle
1.6.2019 - 31.5.2021.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Varapuheenjohtajan esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
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Mika Tapiolinna poistui kokouksesta § 154 käsittelyn ajaksi.
155 §

KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE 1.10. - 31.12.2019
Kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelman kerättävistä kolehdeista kirkkoherran
esityksestä. Liitteessä on suunnitelma kerättävistä kolehtikohteista ajalle 1.10.
- 31.12.2019. Liite 2.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 2.

156 §

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.
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
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KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustoa toteamaan asian loppuun
käsitellyksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
157 §

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.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 29.10.2018 § 149, että aloite otetaan
huomioon Längelmäen kirkon 250-vuotisjuhlavuoden valmistelussa ja
Längelmäen kirkon korjaukset huomioidaan tulevien vuosien
investointisuunnitelmassa.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustoa toteamaan asian loppuun
käsitellyksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

158 §

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.
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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.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 30.1.2019 § 26, että esityslista
lähetetään kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenille sekä laitetaan
seurakunnan nettisivuille salassapitosäädökset huomioiden.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustoa toteamaan asian loppuun
käsitellyksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
159 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
1. Seurakunnan kaikkien kirkkojen sakraaliomaisuus on kartoitettu.
Kartoituksen suoritti Juha Airio, Vakuutusmeklari Otava Oy:sta.
Seuraavaksi hän tarkistaa vakuutusmäärät Vakuutus-meklariliike Semitan
Markku Rantasen kanssa, joka hoitaa seurakunnan vakuutuksia. Liite 3.
PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto totesi saaneensa sakraaliomaisuuden kartoituksen tiedoksi
ja päätti, että sakraaliomaisuus pitää kuvata, jos ei sitä ole vielä tehty.
Lisäksi sakraaliomaisuudelle laaditaan pelastussuunnitelmat. Liite 3.
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TIEDOKSI
Saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi:
1. Talouspäällikön päätöspöytäkirja nro 5 / 2019. Liite 4.
2. Kirkkoherran päätöspöytäkirja nro 7 / 2019. Liite 5.
3. Kiinteistöasiain vastuuryhmän muistio 1/2019 Liite 6.
4. Viestinnän vastuuryhmän muistio 1 / 2019 Liite 7.
5. Kirkkoherranviraston aukioloajat ajalla 1.10. – 31.12.2019 ovat
maanantaina ja tiistaina kello 9 – 13 sekä torstaina kello 9 - 13 ja kello
15 – 17, keskiviikkona ja perjantaina kirkkoherranvirasto on suljettu.
6. Jumalanpalvelussuunnitelma. Liite 8.
7. Lähetys- ja palvelutyön lähiesimiehen päätökset 10/2019 ja 11/2019
Pykälissä käsitellyillä asioilla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

161 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

162 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoherra päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran Siunaukseen.
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