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Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikoina keskiviikosta 27. päivästä syyskuuta
2017 alkaen 30. päivän ajan.

_________________________
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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Marja SoukkioSalminen.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Marja Soukkio-Salminen piti alkuhartauden.

136 §

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

137 §

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.

138 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite.
PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto vahvisti kokouksen työjärjestyksen. Liite 1.

139 §

JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA 1.10.2017 – 7.1.2018
Kirkkoneuvoston tulee vahvistaa seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelma,
jota seurakunta noudattaa. Jumalanpalvelussuunnitelma on valmistunut ajalle
1.10.2017 – 7.1.2018. Liite.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy jumalanpalvelussuunnitelman esitetyssä
muodossa noudatettavaksi seurakunnassamme.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 2.
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KOLEHTISUUNNITELMA 1.10. – 31.12.2017
Kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelman kerättävistä kolehdeista kirkkoherran
esityksestä. Liitteessä on suunnitelma 1.10. – 31.12.2017 kerättävistä
kolehtikohteista. Liite.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 3.

141 §

TYÖNTEKIJÖIDEN VUOSILOMAT 1.10.2017 – 30.4.2018
Vuosilomat tuodaan kirkkoneuvostolle vahvistettavaksi lomakaudelta
1.4.2016 – 31.3.2017. Työntekijät ovat anoneet kaudelle 1.10.2017 –
30.4.2018 vuosilomia ja kirkkoneuvosto vahvistaa anotut lomat edellä
mainitulle ajalle. Loput lomat tuodaan hyväksyttäväksi tammikuussa 2018
kirkkoneuvostolle.
KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYKSET
Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen mukaiset lomasuunnitelmat työntekijöiden
lomiksi ajalle 1.10.2017 – 30.4.2018.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvoston päätös oli kirkkoherran ja talouspäällikön esityksen
mukainen. Liitteet 4A ja 4B.

142 §

SUNTIO TIINA YRJÖSEN IRTISANOUTUMINEN
Suntio Tiina Yrjönen on sanoutunut irti suntion työsuhteestaan 1.9.2017
alkaen. Hänellä on kuukauden irtisanomisaika. Hänen kanssaan on
sovittu, että hän jatkaa työsuhteessaan 31.10.2017 saakka, jolloin
seurakunnalle jää aikaa suunnitella hänen työtehtävien hoitamista
marraskuun alusta alkaen.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että
1) suntio Tiina Yrjösen irtisanoutumisilmoitus merkitään tiedoksi ja
hänen työsuhteensa päättyy sovitusti 31.10.2017.
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2) Oriveden kirkon suntion työtehtävien hoitamiseen palkataan määräaikainen työntekijä vuoden 2017 loppuun asti. Tänä aikana käydään
läpi kiinteistöpuolen, keittiön ja siivouksen työtehtävien uudelleen
organisointi ja tehtävänkuvien päivittäminen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
143 §

TOLVAJÄRVEN TAISTELUN MUISTOKIVEN TEKSTITYS
Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 15.6.2017 § 105 Längelmäen
sotaveteraanit ry:n valtuustoaloitetta muistolaatan toteuttamisesta
Längelmäen sankarihautausmaan yhteyteen. Valtuustoaloitteessa toivottiin
myös, että muistokiven tekstissä näkyisi Tolvajärven taistelun merkittävyys ja
Längelmäen miesten uhraus. Kirkkoneuvosto hyväksyi valtuustoaloitteen ja
muistolaatan paikan.
Muistokiven tekstistä pyydettiin Längelmäen sotaveteraaneilta esitys, joka
tuotaisiin kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.
Längelmäen sotaveteraanit ry:ltä on tullut seuraavanlainen tekstiesitys:
Tolvajärven taistelun 1939, sodan ensimmäisen vastahyökkäysvoiton
taistelijoille
”Ei unhoittua muistot nuo talviset voi,
ei poikaimme sankarityöt”
Ragnar Nyholm
Muistolause on lainaus Ragnar Nyholmin veteraanilaulusta Pienet kukkivat
kummut.
Tämän uuden muistolaatan vieressä on aikaisempi laatta, jossa teksti:
Isänmaan puolesta kaatuneille
Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä
ystäväinsä edestä. Joh. 15/13.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy esityksen Tolvajärven taistelun
muistokiven tekstistä Längelmäen sankarihautausmaalle.
Laattakivenä käytetään samaan punaista graniittia kuin mikä on aikaisempikin
kivi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
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SUOMEN LÄHETYSSEURAN PALVELUSOPIMUKSEN TÄYDENTÄMINEN
Oriveden seurakunnan ja Suomen Lähetysseura (SLS) välillä on allekirjoitettu
palvelusopimus, jonka piiriin kuuluvat kaikki nimikkosopimukset. Sopimus on
hyväksytty Oriveden kirkkoneuvostossa 27.1.2016.
Lähetyssihteeri Sari Valkeajoki on keskustellut yhdessä Suomen
Lähetysseuran yhteyshenkilön kanssa Palestiinassa olevan
kummisopimuksen liittämisestä osaksi palvelusopimusta. Palestiinassa oleva
kummisopimus pitää sisällään Beit Sahourin koululaiset ja sitä on hoitanut
aiemmin seurakunnan lähetysaktiivit.
Lähetysseuran kanssa päivitettävän sopimuksen piiriin kuuluvien kohteiden
yhteenlaskettu kannatustavoite on 13 400 € (edellisessä 13 100 €).
Suomen Lähetysseuran laatima sopimusehdotus on liitteenä ja se astuisi
voimaan 1.10.2017.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Kirkkoneuvosto,
1) hyväksyy SLS:n kanssa tehtävän palvelusopimuksen täydentämisen
2) päättää uuden palvelusopimuksen kannatustavoitteeksi 13.400 €
3) päättää, että sopimuksen allekirjoittaa seurakunnan puolesta kirkkoherra ja
se tulee voimaan 1.10.2017 ja on voimassa toistaiseksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 5.

145 §

TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2018
Seurakunnan kirkkovaltuuston tulee vahvistaa tuloveroprosentti (KL 15:2 §) ja
ilmoittaa se verohallitukselle viimeistään varainhoitovuotta edeltävän vuoden
marraskuun 27. 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.
Valtionvarainministeriö on vahvistanut vuoden 2017 tilityksissä käytettäväksi
jako-osuudeksi 2,88 %. Jako-osuus aleni vuoden 2016 tasosta 3,1 prosenttia
ja tämä vaikutus näkyy kirkollisveron tilityksissä lähes koko vuoden ajalta.
Se määrä, minkä kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion mukaan muiden
tulojen lisäksi menojen suorittamiseen kootaan varainhoitovuoden kirkollisveroina.
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Elokuun tilanteen mukaan verotulot ovat vähentyneet vastaavaan aikaan
verrattuna viime vuonna n. 5,8 % (89 030 €) tuloveroprosentin ollessa 1,75.
Verottajan marraskuun oikaisu on arviolta 144 584 € ja joulukuun
jäännösveron palautus 37 664 € verottajan 11.9.2017 antaman arvion
mukaan. Tältä pohjalta tämän vuoden ansioverotulot toteutuisivat n. 98
prosenttisesti budjetoituun arvioon nähden (- 35 000 €).
Veroprosentin nosto on äärimmäinen keino talouden tasapainottamiseen.
Seurakunnan tulee sopeuttaa henkilöstöä ja toimintaa niin, että nykyisellä
tuloveroprosentilla ja muilla tuloilla pystytään suoriutumaan varainhoitovuoden
kuluista seurakunnan perustoimintaa vaarantamatta.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi vuoden 2018
tuloveroprosentiksi nykyisen 1,75.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
146 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Muita asioita ei ollut.

147 §

TIEDOKSI
Saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi:
- Kirkkoherran päätöspöytäkirja 8/2017
- Talouspäällikön päätöspöytäkirja 7/2017
- Muistio Pirkanmaan alueen seurakuntien neuvottelusta 5.4.2017.
- Kirkkoneuvoston kokouspäivän muuttaminen 21.11.2017 (aiemmin sovittu
päiväksi 22.11.2017)
- Seurakunnan ja hautainhoitorahaston varainhoidon yhteenveto
ajalta 29.6.2016 – 31.8.2017.
- Kirkkohallituksen yleiskirjeet
13/2017 Vuoden 2018 talousarvion valmistelun perusteita

148 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

149 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.10.
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