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

34 §

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

35 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen
mukaisesti vuorossa ovat Jyrki Kallio ja Heikki Lähteenmäki.
PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jyrki Kallio ja Heikki Lähteenmäki.

36 §

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

37 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
VUODELTA 2017
Oriveden seurakunnan tasekirja sisältää toimintakertomukset,
tilinpäätöslaskelmat sekä tilinpäätöksen liitetiedot. Seurakunnan tilinpäätöksen
liitetietona esitetään omana taseyksikkönä hautainhoitorahaston
tuloslaskelma, tase ja hautainhoitorahaston liitetiedot. Talousarvion
toteutuminen esitetään tulosyksiköittäin.
Tilikauden positiivisesta tuloksesta tehtiin 100 000 euron investointivaraus
vuodelle 2018. Tilikauden tulos on poistojen ja investointivarauksen jälkeen
ylijäämäinen 28 897,62 €. Talousarvio vuodelle 2017 vahvistettiin
alijäämäisenä 81 960 €, mutta kahden myydyn kiinteistön myyntituotot
mahdollistivat investointivarauksen tekemisen vuoden 2018 investointeja
varten.
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Henkilöstökulut toteutuivat n.102 prosenttisesti, palveluiden ostot n. 79
prosenttisesti ja ostot tilikauden aikana n. 95 prosenttisesti. Näistä yksittäisinä
erinä sähkön ja lämmityksen osalta kustannukset ylittyivät arvioituun nähden
n. 7 %. Verotulot toteutuivat lähes arvioidusti budjetoituun nähden.
Seurakunnan tunnusluvut ovat hyvät, omavaraisuusaste 93,58 % (2016
94,65 %) ja kassavarojen riittävyys 328 päivää (2016 191 päivää).
Suurin yksittäin investointi kertomusvuodelle oli Eräjärven kirkon
lämmitystavan muuttaminen, mutta se siirtyi tälle vuodelle ja on tällä hetkellä
lausunnolla museovirastolla. Oriveden seurakuntakeskukseen uusittiin
ulkokaton huopa ja kattoikkunoiden kuvut.
Hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2017 osoittaa alijäämää
33 337,80 €.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto käsittelee Oriveden seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2017, joka osoittaa ylijäämää 28 897,62 € sekä
hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2017, joka osoittaa alijäämää
33 337,80 €. Kirkkoneuvosto hyväksyy tilikauden tuloksen käsittelyerän, jossa
postitiivisestä tuloksesta tehdään taseeseen investointivaraus yksilöityyn
kohteeseen/kohteisiin ja esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Oriveden seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 jätetään
seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen allekirjoitettavaksi, koska
tasekirjaan sisällytetään vielä sisäisen valvonnan raportointi. Liite.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
38 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN MATKUSTUSSÄÄNTÖ
Seurakunnan matkustussääntö on luotu henkilöstön tueksi matkustaessaan
työtehtäviensä edellyttämiä matkoja, koulutusmatkoja, leirimatkoja sekä muita
virkamatkoja. Matkustussääntö pohjautuu KirVesTes 120 - 131 § sekä
verottajan vuosittain vahvistamiin korvauksiin. Kirkkoneuvosto vahvistaa
matkustussäännön vuosittain.
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TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen matkustussäännön otettavaksi
käyttöön Oriveden seurakunnassa. Liite.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 2.
39 §

VAHVISTUSILMOITUS TILINTARKASTAJALLE
Tilintarkastaja on pyytänyt osana tilintarkastusprosessia kirkkoneuvostolta
vahvistusilmoituskirjeen. Vahvistusilmoituskirje pyydetään vuosittain
tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä ennen tilintarkastuskertomuksen
antamista. Vahvistusilmoituskirjeellä tilintarkastaja hankkii kirjallisen vahvistuksen siitä, että johto on täyttänyt lakisääteiset velvollisuutensa, jotka
koskevat tilinpäätöksen antamista ja sitä, että tilintarkastajalle annetaan
täydelliset tiedot. Vahvistusilmoituskirjeen tarkoituksen ei ole määritellä ko.
vastuita eikä lisätä johdon vastuuta yli lain säännösten. Pääasiallisena
tarkoituksena johdon näkökulmasta on se, että vahvistettavia asioita harkitaan
entistä huolellisemmin. Toimivan johdon odotetaan tietävän riittävästi
vahvistusilmoituskirjeessä mainituista asioista, tai sen odotetaan tehneen
asianmukaisiksi katsomiaan tiedusteluja pystyäkseen antamaan pyydetyn
kirjallisen vahvistusilmoituksen. Vahvistusilmoituskirje on liitteenä.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto päättää antaa vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja
päättää, että kirjeen allekirjoittavat kirkkoherra kirkkoneuvoston
puheenjohtajana ja talouspäällikkö. Liite.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 3.

40 §

NAURISSAAREN YKSITYISTIEN AVUSTUSANOMUS
Naurissaaren yksityistie johtaa Längelmäen saaressa olevalle hautausmaalle
Riihisaareen sillan kautta. Sillan kunnostamiseen on haettu Ely-keskukselta
avustusta. Hankkeen kustannusarvio on 133 000 €, johon Ely-keskus on
myöntänyt 100 148 euron avustuksen. Avustuksen saamisen edellytys on,
että hanke toteutetaan tämän vuoden aikana. Sillan uusimisen yhteydessä on
tienhoitokunnan tarkoitus korjata hautausmaalle johtavan tieosuuden
asfalttipinnoitetta. Sillan ja tienkorjaushankkeen kokonaiskustannusarvio on
153 000 €. Naurissaaren yksityistie anoo seurakunnalta 4 000 euron
avustusta korjaushankkeeseen.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 3/2018

SIVU 21/2018

Oriveden seurakunnalla on 2 858 tieyksikköä 19 953 yksiköstä.
Naurissaaren yksityistie toivoo, että Oriveden seurakunta myöntäisi anotun
avustuksen huolimatta siitä, että seurakunta on osallinen työn kustannuksiin
tieyksikkölaskelman mukaisesti. Oriveden kaupunki on myöntänyt sillan
uusintaan 20 029 euron avustuksen. Loppurahoitusosuus katetaan
pankkilainalla ja tieyksikkömaksuilla.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että Oriveden seurakunta myöntää Naurissaaren yksityistielle anotun
4 000 euron avustuksen sillan uusimiseen ja tieosuuden kunnostamiseen.
Avustus katetaan kirkkoneuvoston käyttömäärärahoista, koska tähän ei ole
varauduttu talousarviossa.
Riihisaaren sillan kautta kuljetaan saaressa olevalle hautausmaalle, siksi sillan
ja tien kunto tulisi olla hyvä, koska hautajaissaattueet kulkevat matkan
jalkaisin.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten ja
tuodaan uudelleen käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
41 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN ILMOITUSTAULUT
Oriveden seurakunnan ilmoitustaulut Orivedellä sijaitsevat seurakuntakeskuksen ulkoseinällä ja kirkkoherranviraston seinällä sekä K-Supermarketin
ulkoseinällä. Oriveden kirkon ilmoitustaulu poistettiin sen huonokuntoisuuden
vuoksi. Nykyiset kaksi ulkona olevaa ilmoitustaulua ovat myös
huonokuntoiset. Kirkkoneuvosto on aikoinaan määritellyt seurakunnan
ilmoitustaulujen paikat.
K-Supermarketilla olevan ilmoitustaulun tarpeellisuudesta on keskusteltu ja
todettu, että sen voisi poistaa ja hankkia seurakuntakeskuksen ja Oriveden
kirkon ulkoseinille tai jalallisille telineille uudet ilmoitustaulut, joissa olisi
valaistus.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että seurakunta hankkii Oriveden seurakuntakeskuksen ja Oriveden
kirkon ulkoseinille tai jalallisille telineille valaistut ilmoitustaulut sekä poistaa KSupermarketilla olevan ilmoitustaulun.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Lisäksi
kirkkoneuvosto päätti, että digitaalisten ilmoitustaulujen kustannukset
selvitetään. Selvitys tuodaan kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi.
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LÄNGELMÄEN VETERAANIKUORON AVUSTUSANOMUS VUODELLE 2018
Längelmäen veteraanikuoro täyttää vuonna 2018 20 vuotta. He järjestävät
tämän johdosta konsertin Länkipohjan koululla. Konsertti on ilmainen, jotta
mahdollisimman moni voisi osallistua konserttiin.
Veteraanikuoro vaalii veteraaniperinnettä entisen Längelmäen alueella ja
esiintyy erilaisissa isänmaallisissa tilaisuuksissa ja hautajaisissa.
Veteraanikuoro anoo Oriveden seurakunnalta juhlavuoteen liittyen 500 €.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy Längelmäen veteraanikuoron
avustusanomuksen juhlavuoden tapahtumaan liittyen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Avustus maksetaan
kirkkoneuvoston käyttömäärärahoista.

43 §

TOIMISTOSIHTEERI TARJA NASKALIN VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS
AJALLE 11.6. - 18.9.2018
Toimistosihteeri Tarja Naskali on anonut vuorotteluvapaata ajalle 11.6. 18.9.2018.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että
1. toimistosihteeri Tarja Naskalille myönnetään virkavapaata
vuorotteluvapaata varten hänen anomuksensa mukaisesti ajalle 11.6. 18.9.2018,
2. kirkkoherralla on valtuudet palkata vuorotteluvapaan ehdot täyttävä
työntekijä em. ajalle
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

44 §

KAPPALAINEN SIRPA RIIHIMÄEN ANOMUS PIETARIN MATKAA VARTEN
AJALLE 28.4. - 1.5.2018
Kappalainen Sirpa Riihimäki on jättänyt anomuksen kirkkoneuvostolle Pietariin
tehtävää matkaa varten. Matkalla tutustutaan Oriveden seurakunnan
nimikkolähettien Hannu ja Liliann keskisen työhön Pietarissa sekä Inkerin
kirkon Kelton koulutuskeskuksessa tehtävään työhön. Matkalle lähtisi mukaan
seurakuntalaisia Oriveden seurakunnasta.
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Matkaa varten ei ole varattu määrärahoja budjettiin eikä matkaa ole sisällytetty
myöskään seurakunnan koulutussuunnitelmaan. Matkan kustannukset
tulisivat olemaan majoituksesta riippuen 399 ja 479 euron välissä. Matkan
toteutuminen Bussi-Mannisen kautta vaatii 20 lähtijää.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy kappalainen Sirpa Riihimäen tekemän
anomuksen. Seurakunta maksaa hänen osaltaan majoittumisesta tulevat
kustannukset.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto totesi, että koska matka Pietariin ei toteudu kappalainen Sirpa
Riihimäen anomus ei aiheuta toimenpiteitä.
45 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Muita asioita ei ollut.

46 §

TIEDOKSI
1. Korkeakosken Pikkukirkon asuntoon on saatu uusi vuokralainen 1.4.2018
alkaen.
2. Eräjärven seurakuntatalon asuntoon on saatu vuokralainen 22.4.2018
alkaen.
3. Tampereen hiippakunnan notaarin päätös 38/2018
4. Kirkkoherran päätöspöytäkirja 3/2018
5. Talouspäällikön päätöspöytäkirja nro 2/2018
6. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
3/2018 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta
31.12.2017
4/2018 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2018
5/2018 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2018
7. Piispanvisitaation 13. – 15.4.2018 ohjelma

47 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

48 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran siunaukseen.
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