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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Kari Aakula.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kari Aakula piti alkuhartauden.

24 §

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

25 §

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

26 §

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

27 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016
Oriveden seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2016 näyttää tällä hetkellä
ylijäämää. Talousarvio vuodelle 2016 vahvistettiin alijäämäisenä 4 738 €.
Henkilöstökuluissa pysytään budjetoidussa, vaikka lomapalkkajaksotukset
ovat vielä kirjaamatta. Palveluiden ostot toteutuivat 90 prosenttisesti, ostot
tilikauden aikana toteutuivat 76,5 prosenttisesti.
Sähkö- ja lämmityskustannuksissa säästettiin lähes 55 000 € budjetoituun
nähden johtuen osittain leudosta talvesta.
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Toimintatuotot toteutuivat 106,6 prosenttisesti.
Verotuloarviossa jäätiin alle arvioidun 58 481 €, mutta kokonaisverotuloja
paransi vanhoilta vuosilta vielä tuloutunutta yhteisöveroa.
Oriveden seurakunta lähti maltillisella pääomalla täyden valtakirjan
mandaatilla sijoitustoimintaan mukaan heinäkuun 2016 aikana.
Poistojen määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 24.070 €.
Tilintarkastaja käsittelee alustavasti Oriveden seurakunnan tilinpäätöstä
27.2.2017 ja esittää siihen mahdollisesti tehtävät korjaukset, jonka jälkeen
tilinpäätös tuodaan kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi ja allekirjoitettavaksi.
Toinen tilintarkastuspäivä on 30.3.2017.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto käsittelee Oriveden seurakunnan tilinpäätöstä numeraalisilta
osin vuodelta 2016 ja tekee siihen tarvittavia korjauksia. Tilinpäätös näyttää
tällä hetkellä ylijäämää. Tilinpäätös tuodaan uudelleen kokonaisuudessaan
kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi ja allekirjoitettavaksi tilintarkastuksen jälkeen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto käsitteli Oriveden seurakunnan tilinpäätöksen numeraalisilta
osin vuodelta 2016. Kirkkoneuvosto päätti alaskirjata Eräjärven
seurakuntatalon tasearvoa, jolloin tasearvoksi jäi 56.608,87 €. Perustelut
tasearvon alaskirjaukselle ovat liian alhaiset pitkän aikavälin poistot ja vuonna
2012 tehty arviointi, jossa kiinteistö on arvioitu hintaan 58.000 € +/- 5 %.
Tilinpäätös lähetetään tilintarkastajille käsiteltäväksi.
28 §

SUNTION TYÖSUHTEEN TEHTÄVÄNKUVAUS
Kirkkoneuvosto perusti kokouksessaan 25.1.2017 Oriveden kirkkoon osaaikaisen (80 % työaika) suntion työsuhteen. Työsuhteelle laaditaan tehtävänkuvaus, jonka jälkeen työsuhde laitetaan julkisesti haettavaksi.
Työsuhteen tehtävänkuvaus tulee esityslistan liitteenä. Liite 2.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että
1) kirkkoneuvosto hyväksyy Oriveden kirkon suntion tehtävänkuvauksen
2) suntion työsuhde laitetaan haettavaksi seurakunnan nettisivuille ja
seurakunnan ilmoitustaululle
3) kirkkoneuvosto valitsee suntion työsuhdetta hakeneiden
haastattelutyöryhmän
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KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto hyväksyi Oriveden kirkon suntion tehtävänkuvauksen. Lisäksi
kirkkoneuvosto päätti, että suntion työsuhde laitetaan haettavaksi
seurakunnan nettisivuille ja seurakunnan ilmoitustaululle hakuajan päättyessä
perjantaina 10.3.2017 kello 15. Haastatteluryhmään valittiin Markku
Pärssinen, Heikki Lähteenmäki ja Aija Nivala. Liite 2.
29 §

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
tarkoituksen 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. Liite 3.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto päättää antaa vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja
päättää, että kirjeen allekirjoittavat kirkkoherra kirkkoneuvoston
puheenjohtajana ja talouspäällikkö.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 3.

30 §

HAUTAPAIKAN LEVEYDEN MÄÄRITTELY JUUPAJOEN HAUTAUSMAAN
UUDELLA ALUEELLA
Juupajoen hautausmaan uudella alueella on aikaisemmin palkitettu osasto,
jossa on hautapaikan leveytenä käytetty 150 cm. Tämän vuoden alussa tehtiin
palkitus uudelle osastolle. Ennen tämän osaston käyttöön ottoa olisi hyvä
määritellä hautapaikan leveys uudelleen. Oriveden hautausmailla on pääsääntöisesti hautapaikan leveys ollut 120 cm, joka nykyisellään riittää
hautapaikan leveydeksi. Hauta-alueiden riittävyyden näkökulmasta on tärkeää
määritellä hautapaikan leveys niin, että se on riittävä, mutta ei ylimitoitettu.
Haudankaivajan kanssa on keskusteltu asiasta ja hän on samaa mieltä, että
120 cm hautapaikan leveys on riittävä. Vanhoilla hauta-alueilla on paikoitellen
hautapaikan leveys vain 100 cm.
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TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että yhdenmukaistetaan kaikkien hautausmaiden yhden hautapaikan
leveydeksi 120 cm.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
31 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN MUUTA PIISPAINKOKOUKSEN
HYVÄKSYMÄÄ TUTKINTOA EDELLYTTÄVÄN KANTTORIN VIRAN
TÄYTTÄMINEN
Oriveden seurakunnassa on ollut haettavan muuta piispainkokouksen
hyväksymää tutkintoa edellyttävä kanttorin virka, jonka hakuaika päättyi
20.1.2017.
Virkaa haki määräaikaan mennessä neljä hakijaa: Ilari Halonen, Matti
Juntunen, Maria Kujanpää ja Monica Välimäki. Yhteenveto hakijoista on
liitteenä. Liite 4.
Kirkkoneuvosto valitsi kanttorin viran täyttämistä varten haastatteluryhmään
Kari Aakulan, Soili Juntumaan, Paula Montosen, Mika Tapiolinnan ja Vesa
Tulivirran. Haastatteluryhmä haastatteli hakijat 31.1.2017. Hakijat antoivat
haastattelun yhteydessä neljä erilaista musiikkinäytettä, joista kaksi he olivat
saaneet itse valita.
Haastatteluryhmä keskusteli hakijoiden esityksen jälkeen 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,
1) työryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti, että Oriveden seurakunnan
muuta piispainkokouksen tutkintoa edellyttävään kanttorin virkaan valitaan
Maria Kujanpää. Haastattelutyöryhmä totesi Maria Kujanpään hakijoista
todistusten, haastattelun, antamiensa musiikkinäytteiden, henkilökohtaisten
ominaisuuksien ja laaja-alaisten musiikillisten valmiuksien perusteella
sopivammaksi avoinna olleeseen kanttorin virkaan
2) virkaan valittavan tulee esittää ennen viran vastaanottamista
lääkärintodistus ja rikosrekisteriote. Virassa sovelletaan kuuden kuukauden
koeaikaa, palkkaus vaativuusryhmän 502 mukainen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Työryhmän ja kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 4.
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ORIVEDEN SEURAKUNNAN RIPPIKOULULEIRIEN
TURVALLISUUSVASTAAVIEN HYVÄKSYMINEN
Rippikoulutyöstä vastaava seurakuntapastori Kari Mäkinen on tehnyt
esityksen vuonna 2017 pidettävien rippikoululeirien turvallisuusvastaavista.
I leiri
II leiri
III leiri
IV leiri

Mikko Sorva
Helena Vettenranta
Paula Montonen
Kasvatuksen työntekijä

KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy turvallisuusvastaavat esityksen
mukaisesti ja IV leirin osalta henkilön nimi tuodaan tiedoksi asian vahvistuttua.
Liite 5.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 5.
33 §

PYYNTÖ RYHMÄKOON YLITTÄMISEKSI RIPPILEIREILLÄ
Rippikoulutyöstä vastaava seurakuntapastori Kari Mäkinen anoo
kirkkoneuvostolta lupaa ylittää rippikoululeireillä I ja III
rippikoululaisten ryhmäkoko, joka on normaalisti 25. Leirille I on lähdössä 28
ja leirille III 30 rippikoululaista.
Oriveden seurakunnan rippikouluohjesääntö § 5:
Samassa ryhmässä opetettavien rippikoululaisten lukumäärä on enintään 25.
Kirkkoneuvosto voi poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon ylittämisestä
kun siihen on erityisen painavat syyt.
Ryhmäkoon ylittämistä perustellaan sillä, että leirit ovat suosittuja ja
kustannusten tasaamiseksi retkiripareille on järkevää ottaa mahdollisimman
paljon osallistujia. Lisäksi leiripaikat soveltuvat keskimääräistä isomman leirin
pitoon hyvin. Leirikoko on huomioitu ja tullaan huomioimaan leirin ohjaajien ja
isosten määrässä. Lapsiasiain vaikutusten arviointi on tehty. Liitteet 5 ja 6.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että rippikoululeirien I ja III osallistujamäärä saa olla yli 25
rippikoululaista.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Leirillä I rippikoululaisia
on 28 ja leirillä III 30 rippikoululaista. Liitteet 5 ja 6.
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Muutos hyväksyttyyn jumalanpalvelussuunnitelmaan:
23.4. klo 10 messu Oriveden kirkossa
30.4. klo 10 ei ole Juupajoella jumalanpalvelusta vaan pidetään keväinen
lauluhetki klo 14 Toivontuvalla
1.5. klo 14 Majataloilta Oriveden seurakuntakeskuksessa
25.5. klo 15 Juupajoella on torijumalanpalvelus liittyen kirkon reformaation
juhlavuoteen
KIRKKONEUVOSTO PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto hyväksyi hyväksyttyyn jumalanpalvelussuunnitelmaan esitetyt
muutokset.

35 §

TIEDOKSI
-

-

Kirkkohallituksen yleiskirjeet
1/2017 Uusi hankintalaki voimaan 1.1.2017
2/2017 Taloussääntömalli
3/2017 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2016
Kirkkoherran päätöspöytäkirja 1/2017
Talouspäällikön päätöspöytäkirja 1/2017
Työalavastaava Juha Itkosen päätöspöytäkirja
Sisäisen valvonnan tarkastusraportti. Luottotappiot tiedotetaan vuosittain
kirkkoneuvostolle. Liite 7.
Muistio siivoustyön opastuksesta työntekijöille. Liite 8.

36 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

37 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran siunaukseen.
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