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SIVU 72/2017

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Ruut Viljanen.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Ruut Viljanen.

162 §

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

163 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Kaarina
Jokinen ja Jyrki Kallio.
PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaarina Jokinen ja Jyrki Kallio.

164 §

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

165 §

ERÄJÄRVEN HAUTAUSMAAN KRIISIALUEEN KÄYTTÖÖN OTTAMINEN
Eräjärven hautausmaalle on vahvistettu hautausmaan käyttösuunnitelmaan
kriisialue. Oriveden hautausmaalta löytyy myös vastaavanlainen alue.
Asiasta on oltu yhteydessä kirkkohallituksen maankäyttöpäällikkö Harri Paloon
ja tiedusteltu tuleeko seurakunnan hautausmailla olla erilliset
kriisialueet vai riittääkö yksi jollakin hautausmaalla. Hän totesi, että yksi alue
riittää.
Eräjärven hautausmaa-alueen vapaat hautapaikat ovat vähenemässä. Siksi
tätä asiaa lähdettiin selvittelemään, jotta Eräjärvelle saataisiin lisää uusia
hautapaikkoja.
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Kriisialueen käyttöönottaminen normaaleina hautapaikkoina vaatii muutokset
hautausmaakaavaan ja käyttösuunnitelmaan, jotka ovat tuomiokapitulin
vahvistettavia asioita.
Samalla hän totesi, että voisi olla tarkoituksenmukaista, että kirkkoneuvosto
tekee kriisialueen käyttöönottamisesta nyt erillispäätöksen ja siinä vaiheessa
kun tulee muita tarkistustarpeita, tekee nämä tarvittavat muutokset
hautausmaakaavaan ja käyttösuunnitelmaan ja alistaa ne kaikki yhdessä
tuomiokapitulille.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto tekee päätöksen Eräjärven hautausmaan kriisialueen
käyttöönottamisesta tavallisiksi hautapaikoiksi. Kriisialueesta muodostetaan
uudet hautapaikat ja ne otetaan käyttöön siinä vaiheessa kun muita vapaita
paikkoja ei enää ole. Asia alistetaan siinä vaiheessa tuomiokapitulille kun
hautausmaalle tulee muita alistettavia muutoksia.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi ja
puutarhuri Sirkku Kylä-Laasolle annettiin valtuudet jatkaa Eräjärven
hautausmaan kriisialueen käyttöönoton ja hautakaavan suunnittelua.
Kirkkoneuvostolle tuodaan hyväksyttäväksi Eräjärven hautausmaan
käyttösuunnitelma ja hautausmaakaava, johon tulee sisältyä sekä arkkuhautaettä uurnahautapaikkoja.
166 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO
VUODELLE 2018, HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO
VUODELLE 2018
Talousarviosuunnittelun lähtökohtana on kirkollisveron säilyminen ennallaan.
Ansioverotuloja on kertynyt syyskuun tilanteen mukaan lähes kuusi prosenttia
vähemmän (100 013 €) kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Tältä pohjalta
näyttää tämän vuoden verotuloarvio toteutuvan n. 97,5 prosenttisesti.
Vuodelle 2018 arvioidaan ansioverotuloja toteutuvan arviolta saman verran
kuin mitä on tämän vuoden toteutuma.
Talousarvio vuodelle 2018 on laadittu toiminnalliselle puolelle vastuuryhmien
esitysten mukaisesti. Toimintasuunnitelmat liitteenä. Liite.
Kiinteistöjen osalta mennään normaaleilla käyttökustannuksilla ja
kiinteistöjohtokunnan esityksellä kiinteistöjen kuntokartoitusraporteista esiin
nousseista korjaustarpeista. Liite.
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Investointiosaan kiinteistöjohtokunta esittää investointisuunnitelman
mukaisesti vuodelle 2018 vahvistetut investoinnit lukuun ottamatta Oriveden
hautausmaan hauta-alueen hautapalkitusta, joka siirrettiin vuodelle 2019.
Uusi hautaosasto ei tule vielä ensi vuonna käyttöön, joten investoinnin voi
siirtää, koska on muita lisäinvestointeja, jotka eivät ole suunnitelmassa.
Lisäksi esitetään uusina investointeina vuodelle 2018 seuraavaa:
Eräjärven, Längelmäen ja Oriveden hautausmaa-alueen sekä Oriveden
seurakuntakeskuksen ulkovalojen uusimista ja lisävalojen asentaminen,
arvioitu kustannus yhteensä 51 000 €, varataan talousarvioon 55 000 €.
Eräjärven kirkon lämmitystapamuutos, varataan talousarvioon 120.000 €.
Längelmäen hautausmaan sosiaalitilojen hankkiminen valmiina
rakennelmana, varataan talousarvioon 15 000 €.
Vanhojen kameravalvontalaitteiden päivitys uusiin, varataan talousarvioon
30 000 €.
Palkkoihin on arvioitu 1 % korotusvaraus sekä lomarahaleikkaus, työnantajan
eläkemaksuun 1,8 prosenttiyksikön aleneminen. Vastaavasti
eläkerahastomaksua on esitetty korotettavaksi yhdellä prosenttiyksiköllä.
Kangasalan seurakunnan kanssa käydään neuvotteluja mm. kiinteistöpäällikön sekä taloustoimiston palveluiden ostamisesta: taloustoimistotyöntekijä 1
pv/vko sekä kiinteistöpäällikön palveluita 1 pv/vko kuuden kuukauden ajan ja
loppuvuosi 2 pv/kk. Talousarviossa on varauduttu tähän 16 500 euron
määrärahalla. Palvelu hoidetaan kustannustenjakosopimuksen mukaisesti.
Talousarvio vuodelle 2018 näyttää alijäämää. Hautainhoitorahaston
talousarvio vuodelle 2018 näyttää alijäämää 48 500 €. Liite.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto käsittelee Oriveden seurakunnan ja hautainhoitorahaston
talousarvioesitystä vuodelle 2018 sekä työalojen toimintasuunnitelmia.
Kirkkoneuvosto tekee tarvittaessa korjauksia ja antaa lisäohjeistusta lopullisen
talousarvion laadintaan.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
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TAMPEREEN IT-YHTEISTYÖALUEEN PÄIVITETTY SOPIMUS
Oriveden seurakunnan kirkkoneuvosto on edellisen kerran käsitellyt ITyhteistyöalueen aiesopimusta kokouksessaan 17.6.2009.
Tampereen IT-alueen johtokunta on hyväksynyt kokouksessaan 28.8.2017
sopimuksen IT-alueen yhteistyöstä. Sopimus on lähetetty seurakuntien
hallintoelinten hyväksyttäväksi 17.11.2017 mennessä. Liite.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimuksen Tampereen IT-alueen yhteistyöstä
ja antaa talouspäällikölle valtuudet allekirjoittaa sopimus.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite.

168 §

OIKAISULUONTEINEN KORJAUS LIITTYEN ERÄJÄRVEN PAPPILANSAAREN MYYNTIPÄÄTÖKSEEN
Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 5.10.2017 Eräjärven Pappilansaaren
ostotarjouksen. Kirkkoneuvoston esityksessä kirkkovaltuustolle oli
esittelytekstiin tullut kirjoitusvirhe ostotarjouksen hinnassa. Esityksessä hinta
oli 33 000 €, oikea hinta 33 300 €.
Myynti lähtee alistettavaksi tuomiokapitulille ja sieltä edelleen kirkkohallitukselle. Seurakunta pyytää saatteessa kirkkohallitusta tekemään
oikaisuluonteisen korjauksen kirkkoneuvoston esityksessä kirkkovaltuustolle
olleeseen virheelliseen hintaan. Asiasta on oltu yhteydessä kirkkohallitukseen
ja sieltä on annettu ohjeistus miten toimitaan.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Asia tuodaan kirkkoneuvostolle, joka toteaa saaneensa asian tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

169 §

OPPISOPIMUSTYÖPAIKAN TARJOAMINEN UUDELLEEN
KOULUTTAUTUMISTA VARTEN
Oriveden seurakunnassa on ollut 4.9.2017 alkaen työkokeilussa Ari Vesala.
Työkokeilu kestää kolme kuukautta. Työkokeiluaika ei sido seurakuntaa.
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen lähtee uudelleen kouluttamaan häntä uuteen
ammattiin. Tätä varten hänen täytyisi saada työpaikka, jota tämän koulutuksen
toteuttaminen vaatii.
Työkokeilun aikana hän on tehnyt etupäässä kiinteistöjen hoitoon liittyviä
tehtäviä, koska hän lähtisi sille alalle kouluttautumaan.
Koulutus olisi oppisopimuskoulutuksen luonteista vakuutusyhtiön toimesta.
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Vakuutusyhtiö maksaa hänen palkkansa sivukuluineen, jolloin seurakunnalle
ei synny tästä palkkaukseen liittyviä kustannuksia.
Koulutuksen toteuttaminen vaatii minimissään 25 viikkotuntia, johon sisältyvät
teoriapäivät mukaan. Koulutusajan kesto 1,5 – 2 vuotta.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Oriveden seurakunta tarjoaa Ari Vesalalle uudelleenkouluttautumista varten
oppisopimustyöpaikan. Kiinteistöpuolen työntekijöiden kesken päätetään siitä
kuka on hänen ohjaajansa työpaikalla.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
170 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Muita mahdollisia asioita ei ollut.

171 §

TIEDOKSI
Saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi:
- kirkkoherran päätöspöytäkirja 10/2017
- Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomukset 16.10.2017. Liite.
- Kirkkohallituksen yleiskirjeet
17/2017 Vuoden 2018 tuloveroprosentin ilmoittaminen
verohallinnolle
18/2017 Palautekooste kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjauksista

172 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

173 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran siunaukseen.
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