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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Topias Tanskanen.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Alkuhartauden
piti Topias Tanskanen.

123 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

124 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen
mukaisesti vuorossa ovat Heikki Lähteenmäki ja Markku Pärssinen.
PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin esitetyt Heikki Lähteenmäki ja Markku
Pärssinen.

125 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite 1
PÄÄTÖS
Vahvistettiin kokouksen työjärjestys.

126 §

TALOUSARVIO-OHJEET VUODELLE 2018
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on antaa ohjeet
tulevan vuoden talousarvion laatimista varten. Näiden ehdotusten pohjalta
kirkkoneuvosto antaa esityksensä kirkkovaltuustolle.
Talousarvio vuodelle 2017 laadittiin niin, että pohjana oli vuoden 2016
luvut. Talousarviossa vuodelle 2018 on aikaisempien vuosien tapaan vältettävä kulujen kasvua. Mikäli toimintakulujen kasvua esitetään, tulee se perustella
erikseen toimintasuunnitelmassa.
Palkkojen osalta Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa
1.2.2017 – 31.1.2018, joten palkankorotuksiin on varauduttava budjetissa.
30 %:n lomarahaleikkaukset ovat voimassa vv. 2017-2019.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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Kiinteistöjen kunnossapitomäärärahoja esitetään korotettavaksi, koska kaikki
jäljellä olevat kiinteistöt vaativat korjauksia. 7.8.2017 seurakunnassa aloitti
suntio-kiinteistötyöntekijä, jolla on valmius ja osaaminen kaikkiin pienimuotoisiin korjaustehtäviin.
Ansioverotuloja on kertynyt heinäkuun tilanteen mukaan n. 5,37 % vähemmän
kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Edeltävänä vuonna vastaavaan aikaan
vähenemä oli 0,9 %. Vuodelle 2018 ennustetaan kirkollisverokertymän
pysyvän vuoden 2017 tasolla.
Seurakunnalle maksettavaa valtionrahoitusta maksetaan kunnan asukasluvun
mukaan 19,50 € / asukas.
Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu nousee neljästä
prosentista viiteen prosenttiin. Työnantajan eläkemaksu pienenee, ollen 2018
22,4 % ( 2017 24 % ).
Investoinnit vuodelle 2018 ovat investointisuunnitelmassa 105 000 euroa.
Talousarviosuunnittelun lähtökohtana on tuloveroprosentin säilyttäminen
ennallaan.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että talousarvio vuodelle 2018 laaditaan niin, että pohjana on vuoden
2017 talousarvioluvut. Vastuuryhmät ja työalavastaavat valmistelevat osaltaan
talousarviota niin, että budjettiluvut ovat taloustoimiston käytettävissä
viimeistään syyskuun loppuun mennessä.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikön esityksen aikataulutuksesta ja
ohjeisti työaloja siten, että vastuuryhmät tekevät ns nolla-budjetin.

127 §

ERÄJÄRVEN PAPPILANSAARESTA SAAPUNEIDEN OSTOTARJOUSTEN
KÄSITTELY
Eräjärven Pappilansaari 562-442-4-1 , määräala n. 1,1, ha oli myynnissä
Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV Miika Bucktmanilla. Ostotarjousten viimeinen jättöpäivä oli 29.6.2017. Määräaikaan mennessä saapui kaksitoista (12)
tarjousta.
Kiinteistöjohtokunta käsitteli saapuneet tarjoukset kokouksessaan 1.8.2017

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ _______

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 8/2017

SIVU 57/2017

KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN ESITYS
Kiinteistöjohtokunta käsitteli määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset ja
esittää niiden pohjalta kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi korkeimman tarjousen antaneen Harri ja Pirkko Syrjäläisen ostotarjouksen.
Yhteenveto saapuneista tarjouksista tuodaan kokoukseen. Liite 2.
Kari Aakula poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi korkeimman
ostotarjouksen jättäneiden Harri ja Pirkko Syrjäläisen 33 000 euron
tarjouksen. Myyntipäätös lähetetään edelleen alistettavaksi tuomiokapituliin ja
sieltä edelleen kirkkohallitukseen vahvistettavaksi.

128 §

SALAINEN ASIA

129 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN PALAUTE KIRKON
TULEVAISUUSKOMITEAN MIETINNÖSTÄ
Kirkon tulevaisuuskomitean syntyprosessi käynnistyi keväällä 2014, kun 25
kirkolliskokousedustajaa allekirjoitti aloitteen. Aloitteen tekijät arvioivat, että
kirkko on taloudellisissa ongelmissa johtuen yhteiskunnan voimakkaasta
muutosprosessista sekä samanaikaisesta kirkon jäsenmäärän supistumisesta.
Tulevaisuuskomitea sai työnsä valmiiksi lokakuussa 2016 ja jätti mietintönsä
marraskuussa 2016 kokoontuneelle kirkolliskokoukselle. Kirkolliskokous päätti
lähettää komiteamietinnön tulevaisuusvaliokuntaan, jolle käsikirja-, peruste-,
hallinto-, talous- ja yleisvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.
Tulevaisuusvaliokunta työsti mietintöä talven 2016-2017, jonka aikana se kuuli
lukuisia asiantuntijoita, pyysi valiokuntien lausuntojen päälle 7
asiantuntijalausuntoa ja sai lisäksi 12 oma-aloitteista lausuntoa uudistuksesta
kiinnostuneilta tahoilta.
Tulevaisuusvaliokunta esittää, että komiteamietinnön jatkovalmistelu tehdään
pääosin kirkkohallituksessa. Ensimmäisenä vaiheena toteutettaneen
seurakuntien ja hiippakuntien lausuntokierros kesän 2017 aikana. Tämän
jälkeen kirkkohallitus laatii tarkemman etenemissuunnitelman, joka käsitellään
syksyn 2017 kirkolliskokouksessa. Kirkolliskokous hyväksyi 4.5.2017
tulevaisuusvaliokunnan mietinnön 1/2017. Päätös sisältää 17
kirkkohallitukselle kohdistettua toimenpidepyyntöä. Kirkolliskokouksen
päätöksen mukaan kirkkohallituksen tulee kuulla seurakuntia ja hiippakuntia
uudistuskokonaisuuden keskeisistä sisällöistä ennen tarkemman
etenemissuunnitelman laadintaa.
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Kyselyllä koottavaa aineistoa täydennetään hiippakunnittain järjestettävissä
palauteseminaareissa, joihin tuomiokapitulit kutsuvat noin 15 osallistujaa eri
työntekijäryhmistä ja luottamushenkilöprofiileista. Kyselyn vastausaika päättyy
perjantaina 8.9. ja vastaukset raportoidaan marraskuussa kokoontuvalle
kirkolliskokoukselle.
Internetistä osoitteesta www.sakasti.evl.fi/uudistukset ja hankkeet/Kirkon
tulevaisuuskomitea/Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö löytyy mietintö,
mietinnön liiteosa ja julkiset lausunnot.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Kirkkoneuvosto täydentää ja hyväksyy liitteenä olevan palautelomakkeen. Liite
3.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto päätti antaa liitteenä olevan lausunnon
tulevaisuusmietinnöstä.
130 §

PIISPAN VISITAATIO ORIVEDEN SEURAKUNNASSA HUHTIKUUSSA 2018
Oriveden seurakunnassa pidetään piispan visitaatio 13-15.4 2018. Piispan
visitaatio käynnistyy 17.9.2017 olevalla etukäteispäivälle. Tämä päivä alkaa
yhteisellä messulla Oriveden kirkossa, minkä jälkeen on luottamushenkilöiden
ja työntekijöiden yhteinen työskentely seurakuntakeskuksessa.
Piispan visitaation tarkoituksena on katsoa eteenpäin kohti tulevaisuutta ja olla
tukemassa sekä auttamassa seurakuntaa juuri sille tärkeiden kysymysten
äärellä niin, että seurakuntalaiset voivat kokea seurakunnan itselle
merkityksellisenä myös tulevaisuudessa.
Piispan visitaation etukäteistyöskentelyt tapahtuvat seurakunnan johdon
ohjaamina ja visitaatioprosessin ajan rinnalla kulkevat konsultteina Timo
Frilander ja Juha Mattila. Visitaatiota varten on sovittu 17.9.2017 olevan
aloituspäivän lisäksi yhteisiksi kokoontumispäiviksi 18.11.2017 ja 10.2.2018.
KIRKKOHERRAN ESITYS:
Esitän, että keskustelemme kirkkoneuvostossa asioista, joihin piispan
visitaatioprosessissa olisi hyvä keskittyä.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
- miten tavoitetaan ihmisiä, niin että oleminen seurakunnassa koetaan
mielekkäänä
- miten turvaamme sen, että Orivedellä asuvat kokevat kuulumisen
seurakuntaan mielekkäänä
- henkilöstöresurssien käytön ,mahdollistuminen yli seurakuntarajojen ja
henkilöstön entistä monipuolisemmat työnkuvat ja tehtävät
- vapaaehtoisten käyttäminen erilaisissa tehtävissä
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131 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
1. Korkeakosken pikkukirkon yhteydessä oleva asunto on vapautunut 1.8.
alkaen. Laitetaan asunto uudelleen vuokrattavaksi seurakunnan
nettisivuille.
2. Kirkkoneuvoston kokoukset: KN 26.9, 11.10, 1.11, 22.11
3. Kirkkovaltuusto 5.10, 13.12

132 §

TIEDOKSI
Saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi:
- Kirkoherran päätöspöytäkirja 7/2017
Liite 4
- Talouspäällikön päätöspöytäkirja nro 6 / 2017
Liite 5
- Oriveden kaupunginhallituksen pöytäkirjanote koskien jäsenien valintaa
kaupungin ja seurakunnan yhteiseen opintorahastoon
Liite 6
- Kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja 4 / 2017
- Hautausmaakatselmuksen pöytäkirja 1.8.2017

133 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

134 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 10.48
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