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Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikoina maanantaista 4. päivästä joulukuuta
2017 alkaen 30. päivän ajan.

_________________________
Mika Tapiolinna, kirkkoherra
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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Markku Pärssinen.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Markku Pärssinen.

192 §

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

193 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Marja
Soukkio-Salminen ja Ruut Viljanen.
PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Soukkio-Salminen ja Ruut Viljanen.

194 §

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

195 §

JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA 1.1. - 27.5.2018
Kirkkoneuvoston tulee vahvistaa seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelma,
jota seurakunta noudattaa. Jumalanpalvelussuunnitelma on valmistunut ajalle
1.1. – 27.5.2018. 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 1.1. – 27.5.2018
Kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelman kerättävistä kolehdeista kirkkoherran
esityksestä. Liitteessä on suunnitelma 1.1. – 27.5.2018 kerättävistä
kolehtikohteista. Liite.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 3.

197 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2018
Oriveden seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt henkilöstön
kehittämissopimuksen otettavaksi käyttöön Oriveden seurakunnassa.
Koulutussuunnittelu ja siihen liittyvä osaamiskartoitus on tärkeä osa
seurakunnan strategista johtamista. Kun seurakunnan toiminnan ja talouden
suunnittelu asettaa selkeitä painopisteitä ja tavoitteita on syytä kytkeä
henkilöstön kehittämistarpeet näihin.
Työntekijät ovat tutustuneet kirkon henkilöstökoulutustarjontaan 2018 ja ovat
tehneet esitykset koulutuksista vuodelle 2018. Koulutukset ovat
omaa työtä tukevia, ammattitaitoa syventäviä ja seurakunnan painopisteet
huomioon ottavia. Liitteet.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2018.
sekä siihen liittyvät suunnitelmavuosien 2019 - 2020 kehittämistarpeet.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liitteet 4 ja 5.

198 §

SUNTIO-VAHTIMESTARI MARJA-LEENA VILJASEN ANOMUS
TYÖAJAN NOSTAMISESTA
Suntio-vahtimestari Marja-Leena Viljanen jätti kirkkoneuvostolle anomuksen
työaikansa nostamisesta 100 prosenttiseksi nykyisen 80 prosentin sijaan.
Anomus liitteenä.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto käsittelee suntio-vahtimestarin Marja-Leena Viljasen
anomuksen työajan lisäämisestä ja tekee sen pohjalta päätöksen liittyen
hänen työaikaansa.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti, että suntio-vahtimestari Marja-Leena Viljasen työaikaa
ei lisätä. Perusteluna päätökselle kirkkoneuvosto totesi vuoden 2018 alusta
tapahtuvat muutokset Eräjärvellä tapahtuvassa toiminnassa
(1 jumalanpalvelus/kuukausi) ja Oriveden seurakunnan suntioresursseissa
syksystä 2017 tapahtuneet muutokset (lisäresurssit haudankaivuutyössä).
Lisäksi kesäsuntion palkkaaminen kesälle 2018 sekä seurakuntakeskuksen
siivooja-vahtimestarin työkuvan muutokset vuoden 2018 alusta
(siivousresursseja vapautuu kirkkojen siivoukseen) vaikuttavat helpottavasti
suntioresursseihin. Liite 6.
199 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA JA
TALOUSARVIO VUODELLE 2018, HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
2019 – 2020
Talousarviosuunnittelun lähtökohtana on kirkollisveron säilyttäminen
ennallaan. Ansioverotuloja on kertynyt marraskuun tilanteen mukaan 3
prosenttia vähemmän (- 55 573 €) kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
Verottajan arvio marraskuun oikaisun ja joulukuun jäännösveron palautuksen
jälkeen näyttää tällä hetkellä siltä, että tälle vuodet arvioidut verotulot
toteutuisivat. Verottajalta viime päivinä tullut tieto seurakuntien joulukuussa
saamasta lisätilityksestä, joka on yhteensä 25 miljoonaa euroa. Lisätilitys
johtuu jako-osuuden muutoksesta, joka kasvaa n. 3,3 %. Tältä pohjalta
verotuloarviota vuodelle 2018 on korotettu, mutta suunnitelmavuodet 20192020 on tehty varovaisuuden periaatteella.
Talousarvio vuodelle 2018 on laadittu toiminnalliselle puolelle vastuuryhmien
esitysten mukaisesti. Kiinteistöjen osalta mennään normaaleilla käyttökustannuksilla ja kiinteistöjohtokunnan esityksellä kuntokartoitusraporteista esiin
nousseilla korjaustarpeilla mm. Oriveden ja Eräjärven seurakuntatalojen sekä
Oriveden kirkon pintakorjaukset ja maalaukset sekä seurakuntakeskuksen
putkistojen kuntotutkimukset. Hautatoimeen hankitaan sulatusmattoja ja
haudankaivuuta helpottavia reunalautoja.
Seurakunnan oma valmistuskeittiötoiminta lakkautetaan 31.5.2018.
Ravitsemustyöntekijöiden työsuhteet jatkuvat uusilla tehtävänkuvauksilla.
Seurakunnan tilaisuuksien tarjoilut turvataan jatkossakin. Muihin
seurakuntakeskuksissa järjestettäviin tilaisuuksiin tilat ovat edelleen
käytettävissä ja tarjoilut tilojen käyttäjä hoitaa itse.
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Investointiosassa ensi vuodelle on Oriveden seurakuntakeskuksen vanhojen
iv-laitteiden uusiminen, Eräjärven kirkon lämmitysjärjestelmän muuttaminen,
hautausmaiden sekä Oriveden seurakuntakeskuksen ulkovalaistusten
uusiminen sekä kameravalvontajärjestelmien uusiminen, Oriveden kirkon
yläosan ikkunoiden sälekaihtimien uusiminen ja Längelmäen
hautausmaan sosiaalitilojen rakentaminen/valmiina hankkiminen.
Investointiosan määrärahat ovat yhteensä 315 000 €.
Palkkoihin on varattu yhden prosentin korotusvaraus sekä lomarahaleikkaus,
työnantajan eläkemaksuun 2 prosenttiyksikön aleneminen. Vastaavasti eläkerahastomaksua korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä.
Talousarvioon varataan kahden kuukauden palkkarahat kesäsuntion
palkkaamista varten sekä 16 500 € määräraha mahdolliseen yhteistyöhön
Kangasalan seurakunnan kanssa taloushallinnon ja kiinteistöpäällikön
palveluista.
Seurakunnan talousarvio vuodelle 2018 näyttää alijäämää 71 720 €.
Suunnitelmavuodet 2019 - 2020 näyttävät hieman ylijäämäisiltä
Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2018 näyttää 48 500 € alijäämää,
samoin toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 – 2020.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto käsittelee Oriveden seurakunnan toimintasuunnitelman ja
talousarvion vuodelle 2018, hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2018
sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 - 2020. Oriveden seurakunnan
talousarvio osoittaa alijäämää 71 720 € ja hautainhoitorahaston talousarvio
osoittaa alijäämää 48 500 €. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi Oriveden seurakunnan sekä hautainhoitorahaston
talousarvion vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 - 2020.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
200 §

LÄNGELMÄEN SOTAVETERAANIT RY:N AVUSTUSANOMUS
Längelmäen Sotaveteraanit ry hankkivat Talvisodan Tolvajärven taistelun
muistomerkin Längelmäen sankarihautausmaan yhteyteen. Oriveden
seurakunta hyväksyi muistomerkille sijoituspaikan ja siihen tulevan tekstin.
Muistolaatta paljastetaan Itsenäisyyspäivänä 6.12.2017.
Hanke oli melko arvokas kustannuksiltaan yksistään sotaveteraanien
kustannettavaksi. Pelkkä kivi maksoi 3 500 €.
Längelmäen Sotaveteraanit ry päätti hallituksen kokouksessaan 17.10.2017
anoa Oriveden seurakunnalta avustusta muistomerkin kustannuksiin.
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TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto myöntää käyttömäärärahoistaan avustusta
Längelmäen Sotaveteraanit ry:lle muistomerkin kustannuksiin 1 500 €.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
201 §

KANTTORIN VALINTA ORIVEDEN SEURAKUNTAAN
Oriveden seurakunnassa on ollut haettavan ylempää korkeakoulututkintoa
edellyttävä kanttorin virka (entinen B-virka), jonka haluaika päättyi 10.11.2017.
Virkaa haki määräaikaan mennessä viisi hakijaa, joista kolmen hakijan
todettiin täyttävän virassa vaadittavan ylemmän korkeakoulututkinnon
hakukriteerit. Hakukriteerit täyttävät hakijat olivat Marko Koskinen, Jari
Linjama ja Laura Räihä.
Kirkkoneuvosto valitsi kanttorin viran täyttämistä varten haastatteluryhmään
Kari Aakulan, Helena Lähdetmäen, Heta Parkkisen, Mika Tapiolinnan ja Vesa
Tulivirran. Haastatteluryhmä haastatteli hakijat 21.11.2017. Hakijat antoivat
haastattelun yhteydessä neljä erilaista musiikkinäytettä, joista kaksi he olivat
saaneet itse valita.
Haastatteluryhmä keskusteli kirkkoneuvostolle tehtävästä esityksestä ja antoi
sen ottaen huomioon hakijoiden todistukset, musiikkinäytteet ja sekä
haastattelussa esiin tulleet henkilökohtaiset ominaisuudet ja sopivuuden
avoinna olevaan virkaan.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että työryhmän esityksen mukaisesti ylempää korkeakoulututkintoa
edellyttävään kanttorin virkaan valittavaksi Jari Linjaman.
Haastattelutyöryhmä katsoo Jari Linjaman sopivimmaksi henkilöksi kanttorin
virkaan todistusten, musiikkinäytteiden ja haastattelun perusteella kun näistä
muodostetaan kokonaisarvio. Sopivimmaksi avoinna olleeseen virkaan hänet
tekee henkilökohtaiset ominaisuudet, yhteistyötaidot sekä erilaiset valmiudet
työn kehittämiseen ja laaja-alaisuuteen. Kanttorin hakuilmoituksessa
korostettiin valittavan yhteistyö- ja tiimityöskentelytaitoja
Virkaan valittavan tulee esittää ennen viran vastaanottamista
lääkärintodistus ja rikosrekisteriote. Virassa sovelletaan kuuden kuukauden
koeaikaa, palkkaus vaativuusryhmän 601 mukainen.
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KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
202 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Muita mahdollisia asioita ei ollut.

203 §

TIEDOKSI
Saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi
- kirkkoherran päätöspöytäkirjanote 12/2017
- opintorahaston pöytäkirja ja lisäpöytäkirja 2/2017

204 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

205 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran siunaukseen.
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