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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

18. päivänä huhtikuuta 2018

ALLEKIRJOITUKSET

_________________
Helena Lähdetmäki

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

__________________
Markku Pärssinen

Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Orive-
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den seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikoina torstaista 19. päivästä huhtikuuta 2018
alkaen 30. päivän ajan.
TODISTAA

_________________________
Mika Tapiolinna, kirkkoherra
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49 §

SIVU 25/2018

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Markku Pärssinen.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Markku Pärssinen.

50 §

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

51 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen
mukaisesti vuorossa ovat Helena Lähdetmäki ja Markku Pärssinen.
PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Lähdetmäki ja Markku Pärssinen.

52 §

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

53 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
VUODELTA 2017
Oriveden seurakunnan vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös on
esityslistan liitteenä. Tasekirja sisältää toimintakertomukset,
tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot sekä hautainhoitorahaston
liitetiedot. Talousarvion toteutuminen esitetään kustannuspaikkatasolla.

Kirkkoneuvosto käsitteli Oriveden seurakunnan toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen kokouksessaan 16.3.2018. Tilinpäätös jätettiin allekirjoitettavaksi seuraavaan kokoukseen, koska tasekirjaan lisätään vielä sisäisen
valvonnan raportointi.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö.
Tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä kirkkoneuvosto tekee esityksen
tilikauden tuloksen käsittelystä.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

________ ________
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SIVU 26/2018

TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto hyväksyy Oriveden seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2017
ja allekirjoittaa sen.
Kirkkoneuvosto hyväksyy tilikauden tuloksen käsittelyerät:
1. Tilikauden tuloksesta tehdään taseeseen 60 000 € investointivaraus
Eräjärven kirkon lämmitysjärjestelmän uusimiseen
2. Tilikauden tuloksesta tehdään taseeseen 20 000 € investointivaraus
Oriveden seurakuntakeskuksen iv-laitteiden uusimiseen
3. Tilikauden tuloksesta tehdään taseeseen 20 000 € investointivaraus
Oriveden kirkon ikkunoiden korjaukseen
Edellä esitettyjen rahastosiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämä on 28 897,62 €,
joka esitetään kirjattavaksi taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämätilille.
Hautainhoitorahaston vuoden 2017 tilikauden alijäämä on 33 337,80 €.
Kirkkoneuvoston hyväksymä tilinpäätös vuodelta 2017 jätetään
tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
54 §

TALOUSPÄÄLLIKKÖ AIJA NIVALAN SIJAINEN
Jämsän seurakunnan taloussihteeri Anne Reinilahti on ollut talouspäällikön
sijainen hänen poissa ollessa mm. vuosilomien aikana.
Hän on hoitanut taloushallintoon liittyviä tehtäviä sekä hänelle on annettu
pankkitilien käyttöoikeudet maksatuksia varten. Tämä yhteistyösopimus
Jämsän seurakunnan kanssa päättyi 28.2.2018. Vastaavanlainen
sopimus tehtiin 1.3.2018 alkaen Kangasalan seurakunnan kanssa
taloushallinnon työtehtävien hoitamisesta. Kangasalan taloussihteeri
Merja Nurkkalalle on luontevaa myöntää samat oikeudet kuin mitä oli
Anne Reinilahdella.
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KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että
1. kirkkoneuvosto valitsee talouspäällikkö Aija Nivalan sijaiseksi Kangasalan
seurakunnan taloussihteeri Merja Nurkkalan ja myöntää hänelle
seurakunnan pankkitilien käyttöoikeudet maksatuksia varten.
2. kirkkoneuvosto poistaa taloussihteeri Anne Reinilahdelta Oriveden
seurakunnan pankkitilien käyttöoikeudet
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ _______
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55 §

SIVU 27/2018

KIINTEISTÖHALLINNON YHTEISTYÖSOPIMUS KANGASALAN
SEURAKUNNAN KANSSA
Kangasalan ja Oriveden seurakuntien välillä on valmisteltu kiinteistöhallinnon
yhteistyötä alkavaksi huhtikuusta 2018 niin, että Kangasalan seurakunnan
palvelussuhteessa oleva kiinteistöpäällikkö hoitaisi kiinteistötoimen tehtäviä
Oriveden seurakunnassa.
Kiinteistöpäällikön työnjako toteutuisi niin, että 1 - 2 päivää viikossa toteutuisi
Oriveden seurakunnassa tai Oriveden seurakunnan työtehtävissä, mutta
pääasiallinen työnteon paikka olisi Kangasala. Kustannukset jaettaisiin
kustannustenjakoperiaatteella toteutuneen työn mukaan.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan yhteistyösopimuksen Kangasalan ja
Oriveden seurakuntien välillä. Sopimus astuu voimaan kun molemmat
osapuolet ovat sen hyväksyneet. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikkö
Aija Nivalan allekirjoittamaan sopimuksen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 2.

56 §

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 € 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 € avustusta
korjaushankkeeseen.
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 € avustuksen. Loppurahoitusosuus katetaan pankkilainalla
ja tieyksikkömaksuilla.
Kirkkoneuvosto käsitteli avustusanomusta kokouksessaan 16.3.2018 ja jätti
asian pöydälle lisäselvityksiä varten.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ _______
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SIVU 28/2018

Yksityistien avustusanomuksessa todetaan, että tieyksikkölaskelma ei ota
kantaa sillan käyttöön, vaan perustuu tonnikilometreihin. Hautausmaalle
käytetty matka on 0,3 km, mutta jokainen siellä kävijä ylittää sillan kahdesti.
Näin laskien seurakunnan aiheuttama rasitus sillalle on olennaisesti
korkeampi kuin mitä tieyksikkölaskelma antaa ymmärtää.
Naurissaaren yksityistien avustusanomus on kertaluonteinen erä sillan
kunnostamiseen ja tieosuuden korjaamiseen.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että Oriveden seurakunta myöntää Naurissaaren yksityistielle anotun 4
000 € avustuksen hautausmaalle johtavan tieosuuden kunnostamiseen.
Avustus katetaan kirkkoneuvoston käyttömäärärahoista, koska tähän ei ole
varauduttu talousarviossa.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

57 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN KEITTIÖN KÄYTTÄMINEN 1.6.2018 ALKAEN
Oriveden seurakunnan oma keittiötoiminta loppuu 31.5.2018. Yhteistoimikunta
käsitteli keittiötoimintaa ja sen loppumista kokouksessaan 26.10.2017 ja
ravitsemustyöntekijöiden kuuleminen oli 1.11.2017.
Seurakunta tarjoaa ravitsemustyöntekijöille korvaavia työtehtäviä ja heille
laaditaan tehtävänkuvaukset.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 1.12.2017, että laaditaan ohjeistukset
oman toiminnan tarjoilujen järjestämisestä sekä laaditaan keittiön käyttäjille
toimintaohjeet keittiötilojen käyttämisestä.
Seurakunta kilpailuttaa ruokapalveluiden tarjoajia niin, että yhdeltä toimittajalta
otetaan seurakunnan tarvitsemat ruokapalvelut jatkossa. Keittiön nykyiset
ravitsemustyöntekijät tekevät pienimuotoisia tarjoilutehtäviä, mutta ruuan
valmistus loppuu 1.6.2018 alkaen seurakunnan omana työnä.
Vapaaehtoistyöntekijät ja muut ulkopuoliset tahot voivat jatkossa käyttää
seurakunnan keittiötä sillä edellytyksellä, että heillä on hygieniapassi ja
ruokatilaisuuksien osalta terveysviranomaisen vaatima omavalvonta.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ _______

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto käsittelee keittiöön liittyvät ohjeistukset ja hyväksyy ne sekä
käsittelee työalojen antamat ruokapalvelu- ja tarjoilutarpeet oman
keittiötoiminnan loppumisen jälkeen liitteiden mukaan.
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SIVU 29/2018

1) Ohjeet keittiön käyttäjille
2) Tilojen siivousohjeet
3) Järjestyssäännöt
4) Työalojen ruokapalvelu- ja tarjoilutarpeet 31.5.2018 jälkeen
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto hyväksyi ohjeet keittiön käyttäjille (kohta 1), tilojen
siivousohjeet (kohta 2) ja järjestyssäännöt (kohta 3).
Lisäksi kirkkoneuvosto päivitti seurakunnan tilojen hinnaston vastaamaan
1.6.2018 tilannetta. Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan tilojen
vuokrahinnaston.
Kirkkoneuvosto käsittelee seuraavassa kokouksessaan säännöllisesti tiloja
käyttävien tahojen laskutusperusteet. Liitteet 3, 4, 5 ja 6.

58 §

todetaan,

KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN PALKANTARKISTUKSET
1.4.2018
Kirkon työmarkkinalaitos on julkaissut 14.3.2017 yleiskirjeen A2/2018, jossa
tiedotetaan uuden virka- ja työehtosopimuksen 2018 – 2020 mukaisista
sopimusmuutoksista ja palkantarkistuksista. Yleiskirjeen kohdassa 3
että vuonna 2014 alkanutta ylimmän johdon palkkausjärjestelmäkokeilua
jatketaan sopimuskauden loppuun ja tähän sopimukseen on lisätty myös
määräys kertapalkkiosta.
Palkantarkistukset ylimmän johdon järjestelmässä toteutetaan seurakunnan
päätökseen perustuvaa 1,6 %:n suuruista järjestelyerää käyttäen.
Järjestelyerä lasketaan ylimmän johdon palkkajärjestelmän piiriin kuuluvien
viranhaltijoiden vuoden 2018 tavanomaisen kuukauden peruspalkoista
muodostetusta palkkasummasta.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
________ _______

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
Tarkistus toteutetaan 1.4.2018 lukien. Järjestelyerällä voidaan tarkistaa
kaikkien järjestelmän piiriin kuuluvien palkkoja tai sitä voidaan suunnata vain
jonkun tai joidenkin palkkoihin. Päätöksen erän suuntaamisesta tekee
kirkkoneuvosto. Sille asian esittelee ohjesäännössä määrätty viranhaltija tai
luottamushenkilö.
Valmistelu on hyvä tehdä erillisessä luottamushenkilöistä koostuvassa
ryhmässä. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja ovat valmistelleet asiaa. He ovat käyneet keskustelut
kirkkoherran ja talouspäällikön kanssa järjestelyerän käyttämisestä.
Kirkkoherran ja talouspäällikön peruspalkoista laskettavan järjestelyerän
suuruus on yhteensä 137 €.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ _______
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SIVU 30/2018

KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN ESITYS

68,50

Esitän, että kirkkoneuvosto päättää jakaa järjestelyerän tasan kirkkoherran ja
talouspäällikön kesken. Molempien viranhaltijoiden palkkoja korotetaan
eurolla kuukaudessa 1.4.2018 alkaen
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
Kirkkoneuvosto kuuli kirkkoherraa ja talouspäällikköä ennen päätöksentekoa.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö poistuivat kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

59 §

MUUT ASIAT
1. Muutos hyväksyttyyn jumalanpalvelussuunnitelmaan
sunnuntaina 15.4.2018 Oriveden kirkossa oleva piispanmessu
siirtyi pidettäväksi Längelmäen kirkossa klo 10
sunnuntaina 29.4.2018 Juupajoen kirkossa pidettävä messu jää
pois, koska silloin on Yhteisvastuukonsertti Seurakuntalassa

60 §

TIEDOKSI
Saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi
1. Talouspäällikön päätöspöytäkirja nro 4/2018
2. Kirkkoherran päätöspöytäkirja nro 3/2018
3. Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote § 106
Viranhoitomääräys pastori Hannu Ruuskanen
4. Notaarin viranhaltijapäätös 49/2018 kappalainen Juha Itkonen
5. Notaarin viranhaltijapäätös 55/2018 pastori Kari Mäkinen
6. Kappalaisen viranhaltijapäätös nro 3/2018
7. Oriveden kaupungin ja seurakunnan opintorahaston pöytäkirja 1/2018
8. Selvitys Jääskeläisen testamenttivarojen käyttämisestä v. 2018
9. Sisäisen valvonnan tarkastusmuistio vuodelta 2017
10. Yleiskirjeet
6/2018 Uskonnonvapaus varhaiskasvatuksessa
7/2018 Opetushallitukselta ja kirkkohallitukselta yhteinen kirje
oppilaitoksille, seurakunnille ja seurakuntayhtymille
seurakuntavaaleista
8/2018 Seurakuntien käytössä olevat rinnakkaiset jäsenrekisterit

61 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

62 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran siunaukseen.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
________ ________

