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16 §

PÖYTÄKIRJA 2/2018

SIVU 10/2018

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Soili Juntumaa.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Soili Juntumaa piti alkuhartauden.

17 §

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

18 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen
mukaisesti vuorossa ovat Kari Aakula ja Kaarina Jokinen.
PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Aakula ja Kaarina Jokinen.

19 §

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

20 §

SEURAKUNNAN VAROJEN SIJOITTAMINEN
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 15.6.2017, että seurakunnan varoja
siirretään varainhoitoon kolmessa erässä vuoden 2017 aikana niin, että
sijoitussumma on kerrallaan 300 000 €. Vuoden 2017 aikana tehtiin kuitenkin
vain kaksi siirtoerää kesäkuussa ja lokakuussa. Kolmatta siirtoa ei tehty
varainhoitoon, koska varauduttiin Eräjärven kirkon lämmitysjärjestelmän
muutostöiden kustannuksiin. Hanke kuitenkin siirtyi tälle vuodelle.
Seurakunnan pankkitileillä on kuitenkin tällä hetkellä liian suuri käteisvaranto,
joten olisi järkevää osa varoista siirtää varainhoitoon.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että Oriveden seurakunta siirtää varoja varainhoitoon 300 000 €.
Talouspäällikölle annetaan valtuudet tehdä varojen siirto varainhoidon tilille.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
________ ________

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
21 §

PÖYTÄKIRJA 2/2018

SIVU 11/2018

ORIVEDEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
VUODELTA 2017
Tilinpäätösaineisto sisältää työalojen toimintakertomukset sekä tilinpäätöksen
numeraalista tietoa. Kirkon palvelukeskus kirjaa osan tilinpäätöksen
numeraalisesta osasta ja seurakunta osan erillisen työnjakotaulukon mukaan.
Tällä hetkellä tilinpäätös näyttää ylijäämää noin 131.856 €. Talousarvio
vuodelle 2017 vahvistettiin alijäämäisenä 81.960 €. Ylijäämäiseen tulokseen
vaikuttaa kahden myydyn kiinteistön myyntivoitot.
Henkilöstökulut toteutuivat 102 prosenttisesti, palveluiden ostot 79,2
prosenttisesti ja ostot tilikauden aikana 94,8 prosenttisesti. Näistä yksittäisinä
erinä sähkön ja lämmityksen osalta kustannukset ylittyivät arvioituun nähden
n. 7 %.
Verotulot toteutuivat lähes arvioidusti, johtuen verottajan jako-osuuden
muutoksesta, josta tuli tasaus veronsaajille joulukuussa 2017. Syksyllä 2017
näytti vielä siltä, että verottajan marraskuun oikaisun jälkeen jäämme reilusti
alle verotuloarvion.
Tilintarkastajat kävivät alustavasti läpi Oriveden seurakunnan tilinpäätöstä
25. ja 30.1. ja tulevat 20.4. jolloin tilinpäätös tulisi olla kirkkoneuvostossa
käsiteltynä ja allekirjoitettuna. Liitteet.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto käsittelee alustavasti Oriveden seurakunnan tilinpäätöstä
ja toimintakertomusta ja tekee siihen tarvittaessa korjauksia. Tilinpäätös
tuodaan kirkkoneuvostolle uudelleen käsiteltäväksi ja allekirjoitettavaksi
seuraavaan kokoukseen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

22 §

ORIVEDEN SEURAKUNTAKESKUKSEN SALIEN JA KAHVION
VALAISIMIEN PÄIVITTÄMINEN LED-VALAISIMIKSI
Seurakuntakeskuksen valaisimet ovat käyttöikänsä lopussa. Lamppuja on
vaihdettu vähän eri väritehoilla ja osasta valaisimista puuttuu lamppuja.
Sähkönkulutus on kolminkertainen siihen nähden mitä saadaan tämän päivän
led-lampuilla. Lem-Kem Oy:sta kävi edustaja paikalla katsomassa ratkaisumallia valaisimien päivittämiseksi led-valaisimille. Päivitettäviä valaisimia on
yhteensä 36 kappaletta, tarjoushinta asennettuna 3 345 €, sis. alv:n.
Nykyisissä valaisimissa on myös perushehkulamppu keskellä, joka on
järkevää vaihtaa samassa yhteydessä, hinta asennettua 295 €, sis.alv:n.
Kokonaiskustannus valaisimien päivittämiselle on 3 635 €, sis.alv:n
Talousarviossa on varattuna määrärahoja seurakuntakeskuksen
kunnossapitoon.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________
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SIVU 12/2018

TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että Oriveden seurakuntakeskuksen salien ja kahvion valaisimet
päivitetään kustannustehokkaisiin led-valaisimiin.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
§ 23

VS. KANTTORI SISKO HUHTALAN SIVUTOIMILUPA
Vs kanttori Sisko Huhtala on jättänyt Oriveden kirkkoneuvostolle
sivutoimilupa-anomuksen Tmi Huhtalan toimintaan. Tmi Huhtalan toiminta
pitäisi sisällään pianotuntien antamista.
Sivutoimiluvan myötä pianotuntien antamiseen tapahtuva aika olisi
enimmillään viisi tuntia viikossa vuodesta 2018 lähtien toistaiseksi. Tämä
toiminta tapahtuisi vapaa-ajalla.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto myöntää vs. kanttori Sisko Huhtalalle
sivutoimiluvan Tmi Huhtalan toimintaan.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

§ 24

JUUPAJOEN SEURAKUNTATALON URKUJEN SIIRTÄMINEN
KORKEAKOSKEN PIKKUKIRKKOON
Juupajoen seurakuntatalolla on pienet Kangasalan Urkutehtaan vuonna 1971
valmistamat pikku-urut, joissa on 5 äänikertaa ja liitejalkio. Malli on
aikakaudelleen tyypillinen pieni, korkea positiivi ja käyttökelpoinen
virsisäestyksissä.
Seurakuntataloa enemmän sitä voitaisiin hyödyntää Korkeakosken
Pikkukirkossa, jossa se voisi korvata nykyisen harmonin.
Urkujen siirto vaatii urkujen osittaisen purkamisen, kaikkien pillien (n. 300 kpl)
pakkaamisen kuljetusta varten ja pystytysvaiheessa pillien sekä koko urkujen
puhdistuksen, koneiston toiminnan tarkistuksen ja säätämisen sekä urkujen
virityksen. Urkuasiantuntija Marko Koskinen on jättänyt tarjouksen edellä
mainituista tehtävistä, jotka liittyvät urkujen siirtämiseen.
Juupajoen kappelineuvosto keskusteli asiasta kokouksessaan 1/2018 ja
päätyi ehdottamaan Oriveden seurakunnan kirkkoneuvostolle, että urut
siirrettäisiin Korkeakosken Pikkukirkon takaosaan.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________
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SIVU 13/2018

KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kappeliseurakunnan kappelineuvoston antaman ehdotuksen
mukaisesti urut siirrettäisiin Pikkukirkkoon.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
§ 25

VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN JA MUUT VAALEJA KOSKEVAT
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSET
Seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi ja toteutetaan syksyllä 2018.
Vaaleissa valitaan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet. Kirkkovaltuusto on
seurakunnan ylin päättävä elin.
Seurakuntavaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset. Seuraavat
seurakuntavaalit järjestetään voimassa olevan lain mukaisesti yksipäiväisenä.
Vaalipäivämäärään ja muihin kirkkolakiin on ehdotettu muutoksia, joihin
vaaditaan vielä eduskunnan hyväksyntä. Eduskuntakäsittelyssä (kevät -18)
lakimuutokseen liittyen päätetään seuraavista asioista:
vaalit järjestettäisiin marraskuun kolmantena sunnuntaina eli 18.11.2018.
Aikaisemmin vaalit järjestettiin isänpäivänä, marraskuun toisena sunnuntaina.
Vaalien ennakkoäänestys on 6.-10.11.2018 eli ennakkoäänestyspäivät ovat
tuolloin tiistaista lauantaihin.
Vaalipäivän lisäksi muutoksia on tullut myös vaalilautakunnan jäsenen,
vaalitoimitsijan ja vaaliavustajan kelpoisuuteen. Kirkkolakiin ehdotetaan
lisättäväksi säännös, joka rajoittaa vaalien ehdokkaan tai hänen läheisensä
osallistumista vaalilautakunnan jäseneksi tai varajäseneksi sekä
vaalitoimitsijaksi tai -avustajaksi.
Hyväksyessään syksyn 2013 kokouksessaan vaalilainsäädännön muutokset
kirkolliskokouksen lakivaliokunta muutti tulkintaansa vaalilautakunnan
jäsenyyden edellytyksistä. Lakivaliokunnan mielestä seurakuntavaaleissa
ehdolla oleva tai hänen lähisukulaisensa ei voi olla vaalilautakunnan jäsen:
Korkeimman hallinto-oikeuden antaman keskusvaalilautakunnan jäsenen
esteellisyyttä koskevan ratkaisun (2013:112) mukaan yleisissä vaaleissa
keskusvaalilautakunnan jäsenenä ei voi olla ehdokas eikä tämän hallintolain
28 §:n 2 momentissa määritelty läheinen. Keskusvaalilautakunta vahvistaa
yleisten vaalien tuloksen. Kirkollisissa vaaleissa vaalilautakunnat vahvistavat
vaalin tuloksen. Lakivaliokunnan näkemyksen mukaan on perusteltua, että
kirkollisissa vaaleissa esteellisyyskysymyksiin suhtaudutaan samalla tavalla
kuin yleisissä vaaleissa, minkä vuoksi kirkollisissa vaaleissa vaalilautakunnan
jäsenen esteellisyyttä on arvioitava samoin kuin yleisten vaalien
keskusvaalitoimikunnan jäsenten esteellisyyttä. Linjauksen mukaisesti
kirkollisen vaalin vaalilautakunnan jäsenenä ei voi olla vaaleissa ehdokkaana
oleva henkilö eikä henkilö, joka on ehdokkaaseen hallintolain 28 §:n 2
momentin määrittelemässä suhteessa.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
________ ________
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Lakivaliokunta toteaa, että asia ei edellytä muutoksia kirkkohallituksen
esitykseen, mutta se on tärkeä tiedostaa vaaleja järjestettäessä.
Budjettiehdotuksessa on varauduttu järjestämään ennakkoäänestys riittävän
laajana huomioimaan asiaan liittyvät vaalilakimuutokset, vaalikirjeen
lähettämiseen jokaiselle äänioikeutetulle. Seurakuntien käytössä on myös
kirkkohallituksen kustantama vaalikone, jonka kysymykset seurakunnat voivat
itse määrittää.
Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta. Kirkkovaltuusto asettaa
vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä
sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. Kirkkovaltuusto
nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin
vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen
kolmijäsenisenä, ja sen tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta
äänestysalueella siten kuin kirkon vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään.
Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.
Vaalilautakunnan on laadittava äänioikeutettujen luettelo. Vaalilautakunnan
tulee kirkon vaalijärjestyksen (416/2014) mukaan 17 §:n 1 momentissa
tarkoitetussa kokouksessa:
1) määrätä äänestyspaikat ja vaalihuoneistot;
2) määrätä ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimitsija ja
päättää muista ennakkoäänestystä koskevista asioista sekä laatia
ennakkoäänestystä koskeva kuulutus;
3) valita vaaliavustajat ja päättää muista vaalin valmisteluun liittyvistä
toimenpiteistä, jollei niistä ole tehty aikaisemmin päätöstä;
4) valita tarvittaessa kolme tai useampia ennakkoäänten laskijoita
huolehtimaan ennakkoäänten laskennasta jäljempänä 47 §:n 2 momentissa
säädetyllä tavalla.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää:
1. asettaa vaalilautakunnan ja valita siihen kirkkoherran lisäksi kymmenen
jäsentä ja kymmenen varajäsentä sekä nimetä valituista jäsenistä
puheenjohtajan siten, että se huomioi ennakolta eduskuntakäsittelyssä olevat
mahdollisesti vahvistettavat lakimuutokset
2. että seurakunta jaetaan kahteen äänestysalueeseen (Juupajoen
kappeliseurakunta ja Oriveden kaupungin alue)
3. esittää asetetulle vaalilautakunnalle seurakuntavaalien äänestyspaikkoina
olevan Oriveden ja Juupajoen kirkko
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
________ ________

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
§ 26

PÖYTÄKIRJA 2/2018

SIVU 15/2018

VALTUUSTOALOITE VALOKAAPELIYHTEYDEN HANKKIMISESTA
ERÄJÄRVELLE JA LÄNGELMÄELLE
Heikki Salomaa jätti kirkkovaltuuston kokouksessa 13.12.2017
valtuustoaloitteen, missä hän pyytää seurakuntaa tutkimaan mahdollisen
valokaapeliyhteyden hankkimista liittyen valvontalaitteiden päivittämiseen.
Valokaapeliyhteyden hankkiminen seurakunnan kiinteistöihin toisi aloitteen
mukaan etuja seurakunnalle.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto lähettää valtuustoaloitteen kiinteistöjohtokunnalle
käsiteltäväksi ja antaa selvitysten jälkeen toimenpide-ehdotuksen
kirkkoneuvostolle.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

§ 27

SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN JÄMSÄN SEURAKUNNAN KANSSA
TALOUSHALLINNON YHTEISTYÖSTÄ
Jämsän seurakunnan kanssa tehtiin yhteistyösopimus 1.6.2017 alkaen
Oriveden seurakunnan taloustoimiston työtehtävien hoitamisesta. Jämsän
seurakunnan taloussihteeri Anne Reinilahti on käynyt Orivedellä noin kerran
viikossa.
Hänen siirtyessä Jämsän seurakunnan työntekijäksi on arvioitu hänen
työaikansa riittävyyttä hoitaa kahden seurakunnan taloustoimiston työtehtäviä.
Kipaan siirtymisen myötä on taloustoimiston työtehtävien hoitaminen tullut
aikaa vieväksi, jolloin Anne Reinilahden resurssit eivät enää ole kohtuudella
riittäneet kahden seurakunnan työtehtävien hoitamiseen.
Yhteisesti sovittiin yhteistyösopimuksen päättämisestä 28.2.2018 alkaen.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto toteaa taloustoimiston yhteistyön päättymisen 28.2.2018
alkaen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

§ 28

SOPIMUS KANGASALAN JA ORIVEDEN SEURAKUNTIEN
TALOUSHALLINNON YHTEISTYÖSTÄ
Kangasalan seurakunnan kanssa on käyty vastaavanlaista neuvottelua
taloustoimistojen yhteistyöstä kuin Jämsän seurakunnan kanssa.
Yhteistyösopimuksen sisältö säilyy saman sisältöisenä. Kangasalan
seurakunta laskuttaa työntekijästä aiheutuvat kulut käytön mukaisesti.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________

ORIVEDEN SEURAKUNTA
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SIVU 16/2018

Kangasalan ja Oriveden seurakuntien talouspäälliköt ovat yhdessä laatineet
yhteistyösopimusta, joka tuodaan kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.
Sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2018 alkaen. Sopimuksen
allekirjoittaa talouspäällikkö.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto hyväksyy yhteistyösopimuksen Kangasalan ja Oriveden
seurakuntien taloushallinnon yhteistyöstä.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
§ 29

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
1. Eräjärven kirkkoon on asennettu olosuhdemittauslaitteet. Kirkkohallituksen
yliarkkitehti Antti Pihkala kirjasi muistioon, että kirkon olosuhdemittaukset
tulisi tehdä ennen uuteen lämmitysjärjestelmään siirtymistä.
Mittausta toteutetaan kahden viikon ajan, jonka jälkeen mittauksesta tulee
raportit, jotka lähetetään lausunnolle museovirastolle sekä kirkkohallitukselle yhdessä muun aineiston kanssa mitkä liittyvät olennaisesti lämmitysjärjestelmän muutokseen mm. lämmittimien malli ja asennustapa.

§ 30

TIEDOKSI
1. Korkeakosken Pikkukirkon asunnon vuokralainen on sanonut
vuokrasopimuksen irti 1.3.2018 alkaen.
2. Tampereen hiippakunnan notaarin päätös 31/2018
3. Lähetys ja palvelutyön vastuuryhmän muistio 1/2018
4. Lapsi ja perhetyön vastuuryhmän muistio 1/2018
5. Kappelineuvoston pöytäkirja 1/2018
6. Kirkkoherran päätöspöytäkirja 2/2018
7. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
1/2018 Vuoden 2018 seurakuntavaalit
2/2018 Varhaiskasvatuksen yhteistyö seurakunnan ja kunnan
välillä

§ 31

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

§ 32

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran siunaukseen.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________

