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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Keskiviikkona 11. päivänä lokakuuta 2017 Oriveden
seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana.
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Asta Ahava
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kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj.
talouspäällikkö

_________________
Aija Nivala
sihteeri

__________________
Pirkko Piskula

Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikoina torstaista 12. päivästä lokakuuta 2017
alkaen 30. päivän ajan.

_________________________
Mika Tapiolinna, kirkkoherra
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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Mika Tapiolinna.
PÄÄTÖS:
Kirkkoherra piti alkuhartauden ja lauloimme virren 514.

151 §

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

152 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Asta Ahava
ja Pirkko Piskula.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan.

153 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite 1.
PÄÄTÖS:
Muissa asioissa kannanotto Eräjärven Leiripappilan rantarakentamiseen, joka
liittyy Oriveden nkaupungin rantaosayleiskaavaan.

154 §

KANTTORIN VIRKA
Oriveden seurakunnan B-virassa oleva kanttori Kaarina Soronen on ollut
virkavapaalla vuoden 2017 ja virkavapaus päättyy 31.12.2017. Hän on
toimittanut irtisanoutumisilmoituksen kanttorin virasta 1.12.2017 lukien. Liite 2.
Oriveden seurakunnassa on kolme kanttorin virkaa. B-kanttorin virkaan on
kuulunut myös toimiminen vastaavana kanttorina ja vastuu koko seurakunnan
musiikkityöstä. Tässä vaiheessa on hyvä tarkistaa B-kanttorin tehtävänkuvaus
ja tehdä siihen tarvittavat päivitykset.
Oriveden seurakunnan laajuus ja useiden kirkkojen sekä muiden
toimipisteiden laajuus sekä monipuolinen musiikkityö huomioon ottaen
kanttorin viran täyttäminen on erityisen tärkeää.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että
1. kanttori Kaarina Soroselle myönnetään ero Oriveden seurakunnan Bkanttorin virasta 1.12.2017 lukien.
2. kanttorin viran tehtävänkuvaukseen tehdään tarvittavat päivitykset sekä
mahdolliset muutokset palkkaukseen.
3. Oriveden seurakunnan B-kanttorin virka laitetaan haettavaksi 10.11.2017
päättyvällä hakuajalla. Tehtävä täytetään 1.1.2018 alkaen tai sopimuksen
mukaan.
4. Valitaan haastattelutyöryhmä
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Esityksen mukaan. Valittiin haastattelutyöryhmään kanttori Vesa Tulivirta,
kirkkoherra Mika Tapiolinna, srk-pastori Heta Parkkinen-Tuovinen, Kari Aakula
ja Helena Lähdetmäki.

155 §

ALUSTAVA ESITYS ORIVEDEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIOSTA
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 prosenttisesta.
Vuodelle 2018 arvioidaan ansioverotuloja toteutuvan vähemmän kuin mitä on
tämän vuoden toteutuma.
Huomioidaan myös, että vuoden 2018 kustannuksista puuttuvat Eräjärven
leiripappilan kustannukset sekä Längelmäen Päivölän, jonka osalta ei ole
kuitenkaan tullut vielä myyntipäätöstä kirkkohallitukselta. Tuomiokapituli on
kuitenkin puoltanut kauppaa.
Kiinteistöjen osalta talousarviossa on varattuna määrärahoja normaaleihin
kunnossapitomenoihin. Kiinteistöjohtokunta käsittelee hauta- ja kiinteistöyksiköiden osalta talousarviota kokouksessaan 24.10.2017.
Investointisuunnitelmassa vuodelle 2018 on suunniteltu investointeja
105 000 €. Tätäkin osiota käsitellään kiinteistöjohtokunnassa.
Eräjärven kirkon lämmitystä ja penkkien kunnostusta ei ole
investointisuunnitelmassa, mutta tarkoitus on saada ensi vuoden aikana
kirkkoon turvallinen lämmitystapa. Kiinteistöjohtokunnan kokouksessa
esitellään tätä asiaa ja siihen liittyvää kustannusarviota.
Kiinteistöjohtokunta jättää esityksensä Oriveden seurakunnan talousarvioon.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________
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Palkkoihin on arvioitu 1 % korotusvaraus sekä lomarahaleikkaus.
Taloustoimistoon on varattu ostopalveluihin muilta seurakunnilta ostettavaa
palvelua; taloustoimistotyöntekijä 1 pv/vko sekä kiinteistöpäällikön palveluita
1 pv/vko kuuden kuukauden ajan ja loppuvuosi 2 pv/kk. Nämä palvelut
ostettaisiin Kangasalan seurakunnalta.
Talousarvio näyttää tällä hetkellä alijäämää
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto käsittelee Oriveden seurakunnan talousarviota vuodelle 2018,
joka näyttää alijäämää. Kiinteistöjohtokunta tuo oman esityksensä kiinteistöjen
ja hautatoimen osalta seuraavaan kokoukseen.
Talousarvion valmistelua jatketaan kirkkoneuvoston antamien ohjeiden
mukaisesti seuraavaan kokoukseen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto käsitteli talousarvioesityksen ja keskusteli siitä. Valmistelua
jatketaan eteenpäin käsitellyn talousarvion pohjalta.
156 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN KEITTIÖTOIMINTA
Oriveden seurakunnan ja Oriveden Palvelukotisäätiön kanssa on keskusteltu
yhteistyöstä seurakunnan keittiötoiminnan hoitamisesta.
Yhteinen palaveri pidettiin 20.9.2017 seurakunnan tiloissa, jossa oli mukana
talouspäällikkö Aija Nivala, ravitsemustyöntekijät Elina Talvio ja Minna Murto
sekä palvelukotisäätiön toiminnanjohtaja Jaana Nieminen.
Keskustelua käytiin mm. ateriapalvelusta sekä erilaisten tarjoilujen
järjestämisestä seurakunnan omaan toimintaan.
Palvelukotisäätiön hallitus keskusteli asiasta kokouksessaan 25.9.2017.
He suhtautuvat myönteisesti tähän mahdolliseen yhteistyöhön seurakunnan
kanssa. Mahdollinen yhteistyö voisi alkaa seurakunnan puolesta 1.1.2018.
Seurakunnan keittiötoiminnan kannattavuus on heikko ja sisäiset hinnat ovat
selvästi korkeammat kuin muualta hankittavien tarjoilujen hinnat.
Pitopalvelutoiminta ei ole seurakunnan perustehtävää ja vastaavaa toimintaa
ei ole ympäristön muissa seurakunnissa vaan siitä on luovuttu.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että
1) seurakunnan tavoitteena on oman keittiötoiminnan lakkaaminen
31.12.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________
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2) keittiötoiminnan osalta aloitetaan tarvittavat yhteistoimintaneuvottelut
3) neuvotteluja Palvelukotisäätiön kanssa jatketaan
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätös esityksen mukaan

157 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
1) Lausunto Eräjärven Leiripappilan osalta rantaosayleiskaavaan liittyen.
Päätös: Seurakunta hyväksyy rantaosayleiskaavaehdotuksessa olevat
kolme rantarakennuspaikkaa Eräjärven Koivuniemi nimiselle tilalle.

158 §

TIEDOKSI
Saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi:
- Kirkkoherran päätöspöytäkirja 9/2017
- Talouspäällikön päätöspöytäkirja 8/2017
- Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote
kokouksesta 4.10.2017.
- Juupajoen kappelineuvoston pöytäkirja 3/2017
- Muistio ympäristöseurakuntien tapaamisesta 27.9.2017
- Muistio Anu Laurilan käynnistä Eräjärven kirkolla 19.9.2017
- Kirkkohallituksen yleiskirjeet
14/2017 Viranomaisverkon Virve-puhelimet käyttöön kirkossa
15/2017 Vuoden 2018 kirkkokolehdit
16/2017 Suomen Itsenäisyyden juhlavuoden Itsenäisyyspäivä

159 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

160 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päätettiin klo 10:38 yhteiseen Herran siunaukseen.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________

