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SIVU 42/2017

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Heikki Lähteenmäki.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Heikki Lähteenmäki.

95 §

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

96 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen
mukaisesti vuorossa ovat Ruut Viljanen ja Kari Aakula.
PÄÄTÖS
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ruut Viljanen ja Kari Aakula.

97 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite.
PÄÄTÖS
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä. Muut asiat kohtaan
lisättiin asia - Kouluun lähtevien siunaus sunnuntaina 6.8.2017 ja tiedoksi
kohtaan lisättiin seuraavat asiat - Neuvottelu 9.6.2017 Eräjärven kirkolla –
Kirkkohallituksen yleiskirjeet 11 ja 12.

98 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE
2018 – 2022
Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 4.4 2017 Oriveden seurakunnan
investointisuunnitelmaa vuosille 2018 - 2022. Suunnitelma jätettiin silloin
hyväksymättä lisäselvityksiä varten, jotka koskivat Eräjärven seurakuntataloa.
Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela Oy:lta tilattiin toksisuusmittaus, joka
selvittää otettujen huurrevesinäytteiden toksisuuden. Näytteet käsiteltiin
laboratoriossa Turun Yliopiston biokemian laitoksessa. Mittaustulokset
osoittivat, että kiinteistössä ei ole toksisuutta. Liitteenä testausselostus sekä
investointisuunnitelma. Liite.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________
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TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen Oriveden seurakunnan investointisuunnitelman vuosille 2018 - 2022 ja esittää sen kirkkovaltuustolle
vahvistettavaksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite.
99 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ
Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt uudet seurakuntatalouden
taloussääntömallit erikseen itsenäiselle seurakunnalle ja seurakuntayhtymälle.
Uusiin säästöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin
taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu
seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako.
Taloussääntöluonnoksen on käsitellyt laskentatoimen kehittämistyöryhmä ja
kirkon laintarkastustoimikunta.
Malliin on lisätty maininta, että talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma
sekä tilinpäätös julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla.
Seurakunnan on laadittava mallin perusteella oma taloussääntö ja käsiteltävä
se kirkkoneuvostossa ja esitettävä kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Liitteenä malli uudesta taloussäännöstä. Liite.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen Oriveden seurakunnan taloussäännön ja esittää sen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteen mukaisen Oriveden seurakunnan
taloussäännön ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi. Liite.

100 §

KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖAJANSEURANTA 1.1. - 31.3.2017
Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 15.12.2016 § 174 suntioiden
työjärjestelyissä ilmenneitä ongelmakohtia. Työntekijöiden näkökulmasta
oli tehty muistio kirkkoneuvostolle siitä, millaisena suntioiden työtilanne muille
työntekijäryhmille näyttäytyy. Suntio-haudankaivaja Hannu Lemmetty ja
vt suntio Henri Ingraeus olivat erikseen kuultavina heidän työnsä
näkökulmasta.
Asiasta käytiin pitkään keskustelua ja päätettiin toteuttaa kiinteistötyöntekijöiden työajan ja työtehtävien seurantaa kolmen kuukauden ajalta.
Tällöin saataisiin kokonaisvaltaista näkemystä kiinteistötyöntekijöiden
työn jakautumisesta.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________
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Tästä seurannasta tehdään yhteenveto, jonka pohjalta jatketaan asian
käsittelyä. Liite.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto käsittelee saamansa yhteenvedon kiinteistöpuolen
työntekijöiden työajan jakautumisesta. Yhteenvedosta esiin nousseiden
asioiden käsittelyä jatketaan niin, että kiinteistötyöntekijöiden työn
jakautuminen toteutuisi mahdollisimman tasapuolisesti.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi saamansa yhteenvedon kiinteistöpuolen
työntekijöiden työajan jakautumisesta. Kirkkoneuvosto antoi talouspäällikölle
valtuudet tarkistaa kiinteistöpuolen työntekijöiden tehtävänkuvat sen jälkeen
kun suntio-kiinteistötyöntekijän työsuhde on täytetty.
101 §

SOPIMUS JÄMSÄN JA ORIVEDEN SEURAKUNTIEN TALOUSHALLINNON
YHTEISTYÖSTÄ
Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 19.8.2016 sopimuksen Oriveden ja
Jämsän seurakuntien kesken taloustoimiston työtehtävien hoitamisesta.
Toimistosihteerin toimi Oriveden seurakunnan työntekijänä, työpaikka
Oriveden seurakuntakeskus. Jämsän seurakunta osti hänen palvelujaan, josta
Oriveden seurakunta laskutti toteutuneen mukaan.
Sopimus oli voimassa toistaiseksi yhden kuukauden irtisanomisajalla.
Jämsän seurakunta laittoi taloussihteerin työsuhteen haettavaksi, nykyisen
kirjanpitäjän jäädessä eläkkeelle syksyn 2017 aikana. Tällöin toimistosihteeri
Anne Reinilahti valittiin Jämsän seurakunnan taloussihteeriksi.
Jämsän ja Oriveden seurakuntien taloustoimiston johtavat viranhaltijat ovat
keskustelleet tästä yhteistyösopimuksesta yhdessä toimistosihteeri Anne
Reinilahden kanssa ja hänen siirtymisestään Jämsän seurakunnan työntekijäksi. Hänen työaikansa riittävyyttä arvioitiin samassa yhteydessä.
Keskusteltiin siitä, että muutetaan sopimusta niin, että Anne Reinilahti siirtyy
Jämsän seurakunnan työntekijäksi 1.6.2017 lukien. Yhteistyösopimuksen
sisältö säilyy samansisältöisenä. Jämsän seurakunta laskuttaa työntekijästä
aiheutuvat kulut käytön mukaisesti. Oriveden arvioitu osuus keskimäärin 2040 %.
Oriveden ja Jämsän seurakuntien kirkkoneuvostot käsittelevät sopimuksen ja
kirkkoherra sekä talouspäällikkö allekirjoittavat sen. Sopimus liitteenä.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto hyväksyy yhteistyösopimuksen Oriveden ja Jämsän seurakuntien taloustoimiston työtehtävien hoitamisesta.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite.
102 §

SEURAKUNNAN VAROJEN SIJOITTAMINEN
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 14.6.2016 tehdä sopimuksen täyden
valtakirjan varainhoidosta säästöpankin kanssa. Perusallokaatio on 75 %
(vaihteluväli 0 – 100 %) korkosijoituksissa ja 25 % (vaihteluväli 0 – 40 %)
osakesijoituksissa. Pitkän aikavälin tuottotavoite on 4 %.
Varainhoidon kautta sijoitettiin 100 000 € hautainhoitorahaston varoja ja
400 000 € seurakunnan varoja.
Säästöpankin varainhoidon huhtikuun markkinakatsauksessa todetaan, että
sijoitusmarkkinoiden hyvä kehitys jatkuu. Yhdysvaltojen talouskasvussa on
nähtävissä hetkellistä hidastumista, Euroopan talouskasvuennusteet
positiiviset. Sijoitusmarkkinat jatkoivat hyvää kehitystä vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä.
Seurakunta lähti maltillisella pääomalla viime vuoden heinäkuussa liikkeelle.
Varainhoitaja kävi tapaamassa johtoryhmää 22.5. ja kertoi tämän hetkisestä
tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä sijoitusmarkkinoilla. Keskustelun
aikana todettiin, että nyt voisi olla hyvä hetki siirtää varoja lisää varainhoitoon,
koska seurakunnan pankkitileillä on tällä hetkellä liian suuri käteisvaranto, jolle
ei korkotuottoja synny.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että Oriveden seurakunta siirtää varoja varainhoitoon kolmessa erässä
tämän vuoden aikana niin, että sijoitussumma kerrallaan on 300 000 €.
Seurakunnan käyttötileille jätetään varoja niin, että saldo on aina vähintään
500 000 €.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

103 §

SUNTIO-KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄN TYÖSUHTEEN TEHTÄVÄNKUVAUS
Kirkkoneuvosto perusti kokouksessaan 10.5.2017 suntio-kiinteistötyöntekijän
kokoaikaisen työsuhteen. Työsuhteelle laaditaan tehtävänkuvaus, jonka
kirkkoneuvosto hyväksyy. Liite.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto hyväksyy suntio-kiinteistötyöntekijän tehtävänkuvauksen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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TALOUSTILANNE
Tammi-toukokuun 2017 ajalta on seurakunnalle kertynyt ansioverotuloja
913 449 €. Vastaavalta ajalta vuonna 2016 verotuloja kertyi 971 171
€. Alkuvuoden 2017 kumulatiivinen kertymä on n. 6 % pienempi kuin
edellisenä vuonna (- 57 722 € )
Verotulojen laskua on tapahtunut koko alkuvuoden. Kehitys näyttää siltä,
että verotulot vähenevät jatkossakin ja tämä on otettava huomioon tulevien
vuosien toimintasuunnittelussa.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto merkitsee saaneensa taloustilanteen tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto merkitsi taloustilanteen tiedoksi.

105 §

LÄNGELMÄEN SOTAVETERAANIT RY:N VALTUUSTOALOITE
Kirkkoneuvosto käsitteli edellisessä kokouksessaan Längelmäen
Sotaveteraanit ry:n jättämän valtuustoaloitteen muistolaatan toteuttamisesta
sankarihautausmaan yhteyteen. Kirkkoneuvosto suhtautui myönteisesti
aloitteeseen ja valtuutti talouspäällikön ja seurakuntapuutarhurin valmistelemaan asiaa eteenpäin. Asia on lähtenyt eteenpäin niin, että muistolaatan
paikka on katsottu nykyisen muistomerkkipatsaan läheisyyteen. Liite.
Längelmäen Sotaveteraanit toivovat, että muistokiven tekstissä näkyisi
Tolvajärven taistelun merkittävyys ja Längelmäen miesten uhraus, joka näkyy
sankarihautojen rivistöissä.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että
1) muistokivi sijoitetaan sankarihautamerkkiin niin, että kivi olisi samanlainen
kuin muistomerkissä, punainen graniitti. Muistomerkki sijoitetaan nykyisen
kiven ja muistomerkkipaaden väliin.
2) muistokiveen tulevaa tekstiä suunnitellaan yhdessä Längelmäen sotaveteraanien kanssa ja esitys tulevasta tekstistä tuodaan kirkkoneuvolle
hyväksyttäväksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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ORIVEDEN SEURAKUNNAN LAUSUNTO RUOVEDEN JA SÄÄKSMÄEN
ROVASTIKUNTIEN YHDISTÄMISESTÄ
Oriveden seurakunnan kirkkoneuvosto on tehnyt kokouksessaan 4.4.2017
aloitteen Ruoveden ja Sääksmäen rovastikuntien yhdistämiseksi. Se
perustelee aloitettaan sillä, että Ruoveden rovastikunta on pieni vain neljästä
seurakunnasta koostuva rovastikunta. Rovastikuntien välillä on nykyisellään
yhteistyötä ja yhteistä historiaa. Yhdistyneessä rovastikunnassa
yhteistyömahdollisuudet olisivat paremmat Sote-yhteistyössä, kiinteistö- ja
taloushallinnossa sekä eri työalojen kesken.
Tuomiokapituli pitää aloitetta tarkoituksenmukaisena.
Rovastikuntien merkitys on muuten vähäinen, elleivät ne muodosta mielekästä
ja luontevaa yhteistoiminta-aluetta. Yhdistyneen rovastikunnan
maantieteellinen alue olisi laaja, mutta seurakuntien lukumäärän ja
väestöpohjan puolesta kohtuullinen. Rovastikuntien lukumäärä on vähentynyt
hiippakunnassa tasaisesti viime vuosina.
Tuomiokapituli kiinnittää huomiota kahteen seikkaan: Kokonaiskirkon tasolla
selvitetään paraikaa kysymystä hiippakuntarajojen muuttamisesta
maakuntarajoja vastaavaksi. Nyt puheena olevan alueen kannalta tämä
tarkoittaisi mahdollisesti Jämsän seurakunnan siirtymistä Lapuan
hiippakuntaan ja Virtain seurakunnan siirtymistä Tampereen hiippakuntaan,
ehkä myös Punkalaitumen seurakunnan siirtymistä Tampereen hiippakuntaan.
Tällaisen muutosprosessin eteneminen voi olla pitkällä tähtäyksellä
mahdollista.
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli pyytää lausuntoa Akaan, Jämsän,
Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Oriveden, Pälkäneen, Ruoveden,
Urjalan ja Vesilahden kirkkoneuvostoilta seuraaviin kolmeen asiaan:
1. pitääkö kirkkoneuvosto Ruoveden ja Sääksmäen rovastikuntien
yhdistämistä tarkoituksenmukaisena ja millä perusteilla, ja jos ei, millä
perusteilla,
2. millä aikataululla mahdollinen yhdistyminen olisi mielekästä
3. mikä olisi yhdistyneen rovastikunnan nimi
KIRKKOHERRAN ESITYS:
Esitän, että kirkkoneuvosto antaa seuraavat vastaukset kyseisiin pyyntöihin
1) rovastikunnat on järkevää yhdistää yhdeksi rovastikunnaksi seuraavilla
perusteilla:

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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Ruoveden rovastikunta on niin pieni, että yhteistyön tekeminen
rovastikunnan seurakuntien kesken ei ole mielekästä (neljä seurakuntaa)
Oriveden seurakunnan näkökulmasta Ruoveden rovastikunnan yhdistäminen
Sääksmäen rovastikuntaan helpottaisi erilaisten yhteistyökuvioiden
syvenemistä ja uusien luomista. Tämä helpottuisi jo alkaneen yhteydenpidon
syventymisenä ja pääsemisenä mukaan laajemman rovastikunnan yhteisiin
hankkeisiin
Oriveden seurakunnan näkökulmasta rovastikuntien yhdistyminen
mahdollistaisi vireillä olevan yhteistyön syvenemistä ja uusien
mahdollisuuksien avautumista. Oriveden seurakunta on aloittanut
keskustelut Kangasalan seurakunnan kanssa kiinteistöpuolen ja
taloushallintoon liittyvien asioiden yhteistyöstä kevään 2017 aikana. Nämä
yhteistyöavaukset voisivat tuoda mukanaan myös muita
yhteistyömahdollisuuksia.
SoTe-uudistuksen toteutuminen tällä alueella tarkoittaisi sitä, että valtaosa
Ruoveden rovastikunnan seurakunnista kuuluisi Pirkanmaan SoTealueeseen ja siten Tampereen yhteyteen.
2) yhdistyminen olisi Oriveden seurakunnan puolesta mahdollinen 1.1.2018
alkaen
3) rovastikunnan nimi olisi Sääksmäen rovastikunta
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

107 §

SALAINEN ASIA (HENKILÖSTÖASIA)

108 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
1. Kirkkoneuvosto käsitteli edellisessä kokouksessaan Oriveden
seurakunnan keittiötoimintaa. Asian valmistelua jatketaan edelleen.
Palvelukotisäätiön kanssa käydään neuvotteluja mahdollisesta yhteistyöstä.
2. Kouluun lähtevien siunaus sunnuntaina 6.8.2017 on kello 18 eikä kello 17
kuten hyväksytyssä jumalanpalvelussuunnitelmassa on merkitty.
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TIEDOKSI
-

Kirkkoherran päätöspöytäkirja 5/2017
Talouspäällikön päätöspöytäkirja 5/2017
Kasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirja 3/2017
Orivesi-Kangasala johtoryhmien kokousmuistio 11.5.2017. Liite.
Neuvottelu 9.6.2017 Eräjärven kirkolla koskien kirkon sisätilojen muutos- ja
kunnostustarpeesta (lämmitysjärjestelmästä). Liite.
Kirkkohallituksen yleiskirjeet
11/2017 Paanukaton tervausohje 2017
12/2017 Rakennusavustus 2018

110 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.

111 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran siunaukseen.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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