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SIVU 70/2019

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Jussi Pohjala.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Jussi Pohjala piti alkuhartauden.

129 §

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

130 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen
mukaisesti vuorossa ovat Jussi Pohjala ja Markku Pärssinen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Jussi Pohjala ja Markku Pärssinen.

131 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite 1.
PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto vahvisti kokouksen työjärjestyksen pykälälisäyksellä § 138
Puunmyyntitarjousten käsittely Käpyniemen tilalta 562-456-2-26, jolloin
pykäläjärjestys muuttui § 138 alkaen yhdellä pykälällä eteenpäin.
Tiedoksi asioihin lisättiin Juupajoen kappelineuvoston pöytäkirja 2/2019 sekä
Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 8/2019 § 318
Viranhoitomääräys, pastori Mari Metsävainio, Oriveden seurakunta.

132 §

HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN HAUTAOIKEUKSIEN JULISTAMINEN
MENETETYKSI
Haudat on pidettävä hoidettuina hautausmaan arvoa vastaavasti. Haudan
hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Hoitamattomia hautoja seurataan ja
kartoitetaan. Hoitamattomia hautoja on edellisen kerran kuulutettu vuonna
2009.
Keväällä 2015 hoitamattomia hautoja kuulutettiin kuulutusmenettelyllä
seurakunnan kaikkien hautausmaiden osalta. Kirkkoneuvosto teki asiasta
päätöksen (KN 10.9.2014 § 122), että hoitamattomien hautojen kartoitus
suoritetaan ja nimetyt haudat kuulutetaan hoitamattomuudesta.
Kuulutus on julkaistu keväällä 2015 paikallislehdessä, seurakunnan
nettisivuilla, ilmoitustaululla, asetettu tiedoksi haudoille sekä lähetetty kirjeitse
tiedossa oleville hautapaikan haltijoille.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET _________ __________
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Hautojen hoitotilannetta on tarkkailtu keväästä 2015 alkaen, jolloin julkaistiin
kuulutukset. Omaiset ovat ottaneet sen jälkeen hautoja hoitaakseen ja osasta
on haluttu luopua.
Liitteessä on lueteltu ne haudat, joiden suhteen hoitokehotusta ei ole
noudatettu.
Hautaustoimilain 5 luvun 14 § mukaan hautaoikeuden lakattua seurakunnan
tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki.
Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu kuuden kuukauden kuluessa 5.3.2020
mennessä, hautamuistomerkki siirtyy seurakunnalle vastikkeetta.
Kuulutus hoitamattomista hautapaikoista. Liitteet 2A ja 2B.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto päättää, että
1) liitteessä lueteltujen hautojen hautaoikeus julistetaan menetetyksi
kirkkolain 17 luvun 5 §:n mukaan
2) niille haudoille, joiden hautaoikeus julistetaan menetetyksi, asetetaan siitä
kertova tiedote. Haudoille, joille löytyy hautapaikan haltija, lähetetään asiasta
kertova kirje. Kuulutus laitetaan paikallislehteen, seurakunnan nettisivuille
sekä ilmoitustaululle 4.9.2019.
3) mikäli hautaoikeuden menetetyksi julistamisen jälkeen ilmaantuu haudanhaltijoita, jotka haluavat säilyttää kuulutetun paikan hautaoikeuden itsellään,
annetaan siihen mahdollisuus sillä edellytyksellä, että he tilaavat
seurakunnalta vähintään viiden vuoden haudanhoitosopimuksen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti, että
1) liitteessä lueteltujen hautojen hautaoikeus julistettiin menetetyksi kirkkolain
17 luvun 5 §:n mukaan
2) niille haudoille, joiden hautaoikeus julistettiin menetetyksi, asetetaan siitä
kertova tiedote. Haudoille, joille löytyy hautapaikan haltija, lähetetään
asiasta kertova kirje. Kuulutus laitetaan paikallislehteen, seurakunnan
nettisivuille sekä ilmoitustaululle 4.9.2019.
3) mikäli hautaoikeuden menetetyksi julistamisen jälkeen ilmaantuu haudanhaltijoita, jotka haluavat säilyttää kuulutetun paikan hautaoikeuden
itsellään, annetaan siihen mahdollisuus sillä edellytyksellä, että he tilaavat
seurakunnalta vähintään viiden vuoden haudanhoitosopimuksen.
Liitteet 2A ja 2B.
133 §

TALOUSTILANNE
Vuoden 2019 ansioverotuloja on kertynyt seurakunnalle heinäkuun loppuun
mennessä 1 246 804 euroa. Vastaavana aikana viime vuonna verotuloja kertyi
1 325 166 euroa. Alkuvuoden 2019 kumulatiivinen kertymä on n. 5.9 %
(-78 362 €) pienempi kuin vastaavana aikana viime vuonna.
Suurin syy vähentymiseen on verotuksen joustavasta valmistelusta johtuvat
veronpalautukset, jotka on vähennetty heinäkuun tilityksestä. Toisaalta viime
vuoden verotukseen liittyviä verotuloja tuloutuu tänä vuonna seurakunnille
verotuksen valmistuttua.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET _________ __________
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Vuoden 2019 talousarvioon nähden verotulot ovat toteutuneet heinäkuun
loppuun mennessä n. 60,8 prosenttisesti.
30.6.2019 mennessä toimintatuotot ovat toteutuneet 44,1 prosenttisesti ja
toimintakulut 46,8 prosenttisesti. Liite 3.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto toteaa saaneensa taloustilanteen tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto totesi saaneensa taloustilanteen tiedoksi.
134 §

TALOUSARVIO-OHJEET VUODELLE 2020
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on antaa ohjeet
tulevan vuoden talousarvion laatimista varten. Näiden ehdotusten pohjalta
kirkkoneuvosto antaa esityksensä kirkkovaltuustolle.
Talousarvio vuodelle 2019 laadittiin niin, että pohjana oli vuoden 2018 luvut.
Talousarviossa vuodelle 2020 on aikaisempien vuosien tapaan vältettävä
kulujen kasvua. Mikäli toimintakulujen kasvua esitetään, tulee se perustella
erikseen toimintasuunnitelmassa.
Palkkojen osalta Oriveden seurakunnassa otetaan käyttöön suorituslisä
1.1.2020. Suorituslisään käytetään vuosittain vähintään 1,1 % yleisen
palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen
yhteismäärästä.
30 %:n lomarahaleikkaukset eivät ole enää voimassa 2020, vaan lomaraha
maksetaan täysimääräisenä.
Kiinteistöjen kunnossapitomäärärahoihin lasketaan korotusvaraa yleisten
kustannusten nousujen varalle.
Kiinteistöasioiden vastuuryhmä valmistelee kiinteistöjen osalta talousarvioehdotuksen.
Talousarviosuunnittelun lähtökohtana on tuloveroprosentin säilyttäminen
ennallaan.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että
1) talousarvio vuodelle 2020 laaditaan niin, että pohjana on vuoden 2019
talousarvioluvut pois lukien palkka- ja henkilöstökulut
2) vastuuryhmät ja työalavastaavat valmistelevat osaltaan talousarviot ja
toimintasuunnitelmat niin, että budjettiluvut ovat taloustoimiston käytettävissä
18.10.2019 mennessä.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti, että
1) talousarvio vuodelle 2020 laaditaan niin, että pohjana on vuoden 2019
talousarvioluvut pois lukien palkka- ja henkilöstökulut
2) vastuuryhmät ja työalavastaavat valmistelevat osaltaan talousarviot ja
toimintasuunnitelmat niin, että budjettiluvut ovat taloustoimiston
käytettävissä 18.10.2019 mennessä.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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TILINTARKASTAJAN VALINTA VUOSILLE 2019 – 2022
KJ 15:10 Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon
ja talouden tarkastamista varten vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden
varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhtiön. Tilintarkastajan
tulee olla JHT-/JHTT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka tulee nimetä
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.
Tilintarkastuksesta pyydettiin tarjoukset vv 2019 – 2022 BDO Audiator Oy:ltä,
KPMG:ltä sekä Revisium Oy:ltä.
Vastuunalaisen tilintarkastajan työn osuus tarkastustyöstä on 3-4 päivää
vuodessa. Määräaikaan mennessä tarjouksen antoi vain BDO Audiator Oy,
jonka tarkastuspäivän hinta on 595 euroa (alv 0 %) henkilötyöpäivältä,
sisältäen matka-, päiväraha-, ym. mahdolliset kulut.
Tarkastuspäivässä on mukana pääsääntöisesti vastuullinen tilintarkastaja
sekä avustava tarkastaja.
Tilintarkastusyhtiö BDO Audiator Oy:n vastuullinen tilintarkastaja on JHTTtarkastaja Vesa Keso, varahenkilö ja avustava tarkastaja on HT JHTtarkastaja Markus Mäkelä.
Kirkkovaltuusto valitsee vähintään yhden JHT-/JHTT-tilintarkastajan/
tilintarkastus-yhteisön ja yhtä monta varatilintarkastajaa vuosille 2019 – 2022.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee yhden JHT-/JHTTtilintarkastajan/tilintarkastusyhteisön ja varatilintarkastajan vuosille 2019 –
2022.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

136 §

ORIVEDEN SEURAKUNTAKESKUKSEN ILMANVAIHDON,
KÄYTTÖVESIPUTKISTON SEKÄ SÄHKÖTÖIDEN SUUNNITTELUTYÖT
Oriveden seurakunnan investointisuunnitelmassa on varauduttu Oriveden
seurakuntakeskuksen vanhojen iv-laitteiden uusimiseen.
Työsuojelutarkastaja on vaatinut seurakuntaa selvittämään ilmanvaihdon
toimintakunnon ja antanut aikaa syyskuun 2019 loppuun asti saattaa asia
kuntoon.
Tarkoituksena on ollut, että ilmastointilaitteiden uusimisen suunnittelu ja
koneiden uusiminen olisi tehty kesän 2019 aikana toiminnan ollessa vähäistä.
Seurakuntakeskuksen ilmanvaihdon suunnittelutyö on kuitenkin laajempi
kokonaisuus, jossa iv-koneiden lisäksi tulee tehtäväksi myös kanavointityöt.
Tässä yhteydessä joudutaan välikattoja purkamaan, jolloin on myös järkevää
lisätä suunnitelmaan käyttövesiputkiston uusiminen, koska putkisto tulee
lähivuosina käyttöikänsä päähän. Samalla kattovalot uusittaisiin niissä tiloissa,
joissa joudutaan välikattoa purkamaan.
Oriveden LVI- ja rakennuspalvelu sekä Oriveden Eristys tekivät yhdessä
esityksen suunnitelmasta ja toteutuksesta kustannusarvioineen. Liite 4.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto käsittelee kokonaissuunnitelman seurakuntakeskuksen
ilmanvaihdon uusimisesta kustannusarvioineen ja päättää, että
1) teetetään ilmanvaihdon suunnitelma piirustuksineen niin, että saamme
suunnitelman valmiiksi syyskuun 2019 loppuun mennessä,
2) annetaan talouspäällikölle valtuudet pyytää käyttövesiputkisto- ja tarvittava
sähkösuunnitelma,
3) toteutustyö esitetään talousarviossa 2020 investointina,
4) työ toteutettaisiin toukokuun ja elokuun välisenä aikana 2020
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto käsitteli kokonaissuunnitelman seurakuntakeskuksen
ilmanvaihdon uusimisesta kustannusarvioineen ja päätti
1) teettää ilmanvaihdon suunnitelman piirustuksineen niin, että suunnitelma
on valmis syyskuun 2019 loppuun mennessä,
2) antaa talouspäällikölle valtuudet pyytää käyttövesiputkisto- ja tarvittava
sähkösuunnitelma,
3) esittää toteutustyön talousarviossa 2020 investointina,
4) toteuttaa työn toukokuun ja elokuun välisenä aikana 2020. Liite 3.
137 §

LÄNGELMÄEN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUKSEN
LAAJENNUSOSAN TILANNE
Längelmäen huoltorakennuksen laajennusosan pohja- ja julkisivupiirustukset
sekä rakennustyöselvityksen oli alustavasti tehnyt kiinteistöpäällikkö Harri
Pitkämäki. Oriveden Tili- ja Kiinteistöpalvelu Oy:n Veikko Savinainen tekee
näistä suunnitelmista sähköiset piirustukset, jotka kirkkoneuvosto hyväksyy.
Rakennuslupa on laitettu vireille 30.7.2019, mutta odottaa vielä näitä
piirustuksia.
Naapurin kuulemista ei tarvita hanketta varten, asia varmistettu kaupungin
rakennustarkastaja Esko Mäntysaarelta.
Piirustukset saadaan kokoukseen mennessä.
Kirkkoneuvoston hyväksyttyä piirustukset, pyydämme niihin vielä lvi-, putki- ja
sähkösuunnitelmat, jonka jälkeen pääsemme pyytämään urakkatarjouksia.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto hyväksyy
1) Längelmäen huoltorakennuksen laajennusosan piirrustukset ja
talouspäällikölle annetaan valtuudet neuvotella esitetyistä muutoksista
piirrustuksiin. Liite 4.
2) Piirrustusten pohjalta talouspäällikkö pyytää lvi-, putki- ja sähkösuunnitelmat. Niiden valmistuttua pyydetään urakkatarjoukset yhtenä kokonaisurakkana, joka sisältää myös lvi-, putki- ja sähkötyöt
3) Urakkatarjoukset käsittelee kiinteistöasioiden vastuuryhmä
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 4.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET _________ __________
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PUUNMYYNTITARJOUSTEN KÄSITTELY KÄPYNIEMEN TILALTA
562-456-2-26
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka on talouspäällikön toimeksiannosta
pyytänyt puunmyyntitarjoukset Käpyniemen tilalta Oriveden Eräslahdesta.
Puunmyyntitarjousten viimeinen jättöpäivä oli 15.7.2019, jonka jälkeen
metsänhoitoyhdistys teki niistä vertailukelpoiset tarjoukset.
Määräaikaan mennessä tarjouksia tuli yhteensä viisi kappaletta, joista
JPJ-Wood Oy ja Versowood Oy antoi tarjouksen voimassaololle jatkoaikaa
15.8.2019 saakka eli kirkkoneuvoston kokoukseen saakka.
Tehdyn katkontayhteenvedon perusteella parhaimman tarjouksen antoi
Versowood Oy, hinta-arvio 59 512,30 euroa.
Tarjouksista tehty yhteenveto ja tarjoukset ovat liitteinä. Liite 5.
Kiinteistöasioiden vastuuryhmä ei ole vielä kesän jälkeen kokoontunut,
joten tarjoukset tuodaan suoraan kirkkoneuvostolle käsiteltäviksi.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy parhaimman tarjouksen eli Versowood
Oy:n jättämän tarjouksen, jonka hinta-arvio katkontayhteenvedon perusteella
on 59 512,30 euroa.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 5.

139 §

NETTIHUUTOKAUPPAAN JÄTETTYJEN TARJOUSTEN KÄSITTELY
Oriveden seurakunta laittoi 3.6.2019 nettihuutokauppaan yhden Teerijärven
rantatonteista sekä Lähimmäisen Tuvan myyntiin. Tarjousten viimeinen
jättöpäivä oli 19.7.2019.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että annetut tarjoukset hylätään. Liite 6.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Päätös esityksen mukaisesti. Lähimmäisen tuvan korkeimman tarjouksen
tarjoaja ei vahvistanut tarjousta ja Teerijärven tontin kohdalla hinta todettiin
alhaiseksi. Liite 6.

140 §

HENRY INGRAEUKSEN ALOITE VAPAUSSODAN MUISTOMERKKIEN
KUNNON TARKASTAMISESTA
Henry Ingraeus jätti kirkkoneuvoston kokouksessa 14.6.2019 (7/2019)
aloitteen, missä pyydetään Oriveden seurakuntaa käymään läpi kaikilla
seurakunnan hautausmailla olevat vapaussodan muistomerkit. Aloitteessa
toivotaan kunnon tarkistamista, niiden putsaamista sekä tarvittaessa tekstien
restauroimista. Liite 7.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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Oriveden seurakunnan hautausmailla on vapaussodan muistomerkkien lisäksi
muitakin muistomerkkejä. Tässä samassa yhteydessä olisi hyvä tarkistaa
näiden kunto sekä kunnostaa myös ne tarvittaessa.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että
1) aloitteessa esitettyjen vapaussodan muistomerkkien lisäksi tarkistetaan,
puhdistetaan ja tarvittaessa restauroidaan Oriveden seurakunnan
hautausmailla olevat kaikki muistomerkit
2) annetaan muistomerkkien tarkistustyö seurakuntapuutarhuri Sirkku KyläLaasolle. Mikäli muistomerkit tarvitsevat kunnostusta, annetaan hänelle
valtuudet hoitaa tarvittava työ parhaaksi katsomallaan tavalla
3) todetaan aloite toimenpiteiden jälkeen loppuun käsitellyksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 7.
141 §

TIEDOKSI
Saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi:
1. Talouspäällikön päätöspöytäkirja nro 4 / 2019
2. Kirkkoherran päätöspöytäkirja nro 6 / 2019
3. Kasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirja nro 4 / 2019
4. Notaarin viranhaltijapäätös 89 / 2019 koskien kirkkoherran vuosiloman
sijaisen muutosta
5. Strategiatyöryhmän muistio 1 / 2019
6. Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
10/2019 Paperittomien kohtaaminen seurakunnan työssä
7. Juupajoen kappelineuvoston pöytäkirja 2/2019
8. Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 8/2019 § 318
Viranhoitomääräys, pastori Mari Metsävainio, Oriveden seurakunta
Pykälissä käsitellyillä asioilla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

142 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Sovittiin kirkkoneuvoston kokouspäivät seuraavasti:
 siirrettiin 4.9.2019 kirkkoneuvoston kokous 18.syyskuuta 2019 klo 16
 10.10.2019 klo 16
 31.10.2019 klo 16
 21.11.2019 klo 16
Sovittiin kirkkovaltuuston kokouspäiviksi:
 1.10.2019 klo 18 Juupajoen Seurakuntalassa
 12.12.2019 klo 18

143 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoherra päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran Siunaukseen.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

_________ __________

