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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Kaarina Jokinen.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Kaarina Jokinen.

39 §

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

40 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen
mukaisesti vuorossa ovat Kaarina Jokinen ja Helena Lähdetmäki.
PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaarina Jokinen ja Helena Lähdetmäen tilalle
Jyrki Kallio.

41 §

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

42 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
VUODELTA 2016
Toimintakertomus sisältää työalojen toimintakertomukset sekä tilinpäätöksen
numeraaliset tiedot. Oriveden seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2016 osoittaa
ylijäämää 18 690,61 € kun talousarvio vuodelle 2016 vahvistettiin
alijäämäisenä 4 738 €.
Henkilöstökuluissa pysytään budjetoidussa. Palveluiden ostot toteutuivat 90,6
prosenttisesti ja ostot tilikauden aikana toteutuivat 77,3 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 tuloutunutta yhteisöverotuloa. Ansioverotulot
vähenivät merkittävästi edellisestä vuodesta n. 4,8 % (99 795 €).
Seurakunnan omavaraisuusaste tilinpäätöksessä oli 94,6 % ja kassavarojen
riittävyys 191 päivää.
Poistojen määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 28 002 €.
Kertomusvuonna tehtiin lisäksi 100.000 € kertaluontoinen lisäpoisto, jolla
alennettiin Eräjärven seurakuntatalon tasearvoa .
Suurin yksittäin investointi, joka oli Eräjärven kirkon julkisivujen korjaus-/
maalaustyö saatiin kertomusvuonna toteutettua. Liite.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto käsittelee Oriveden seurakunnan toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja allekirjoittaa sen. Tilinpäätös, joka osoittaa
ylijäämää 18 690,61 € esitetään kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
Tilikauden ylijäämä esitetään siirrettäväksi edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto käsitteli Oriveden seurakunnan toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja allekirjoitti sen. Kirkkoneuvosto esittää
kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi tilinpäätöksen, joka osoittaa ylijäämää
18 690,61 €. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä
siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille. Liite 2.
43 §

KASVATUKSEN TEHTÄVÄ- JA VIRKAJÄRJESTELYT
Lapsi- ja perhetyön sekä kasvatuksen vastuuryhmien yhteinen työryhmä on
kokoontunut useita kertoja vuoden 2016 ja alkuvuoden 2017 aikana
miettimään yhdessä Oriveden seurakunnan kasvatustyöhön liittyviä asioita,
joihin kuuluu myös mahdolliset tehtävä- ja virkajärjestelyt.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 12/2016 täyttää muuta
piispainkokouksen hyväksymään tutkintoa edellyttävän kanttorin viran
täysiaikaisena. Tähän virkaan kuuluu jatkossa kasvatustyöhön liittyviä
tehtäviä. Kirkkoneuvosto valitsi tähän virkaan viranhaltijan ja hän aloittaa
työssään 1.4.2017.
Työryhmä ja kasvatuksen tiimi on pohtinut myös lastenohjaajien ja
nuorisotyönohjaajien tehtäviä ja niihin liittyviä uudelleen järjestelyjä eri
näkökulmista. Kasvatuksen tehtäväjärjestelyihin on liittynyt kirkkoherran
KIRJO III-koulutuksen kehittämistehtävä. Näiden eri pohdintojen pohjalta
tullaan kasvatuksen työaloilla tekemään uudelleen organisointia.
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Kasvatuksen työalalla on täytettynä tällä hetkellä kaksi lastenohjaajan
työsuhdetta ja kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa, joista toiseen kuuluu
lähiesimiestehtävä. Lisäksi työaloilla työskentelee kaksi teologia.
Edellä olevien tehtävien lisäksi seurakunnassa on täyttämättä yksi
nuorisotyönohjaajan virka.
Työryhmässä keskusteltiin siitä, kuinka perinteisen päiväkerhotyön rinnalle on
vuosien myötä tullut entistä enemmän monenlaisia koko perheelle
suunnattuja toimintamuotoja, jotka usein ajoittuvat iltoihin ja
viikonloppuihin. Tulevaisuudessa on hyvä suunnata entistä enemmän
resursseja perheisiin kokonaisuutena. Tämä on myös uusien kirkon
kehittämisasiakirjojen (mm. Lapset seurakuntalaisina) linjausten mukaista.
Kirkon työssä keskeistä on kasvatuskumppanuus perheen kanssa. Perheen
eri-ikäisten jäsenten tarpeiden ja toiveiden tulee näkyä ja kuulua sekä
toiminnan suunnittelussa että toteutuksessa. Raja-aidat lapsityön,
perhetyön ja varhaisnuorisotyön välillä ylitetään entistä useammin ja
joustavammin. Perhelähtöisyyden tulee olla jokaisen kirkon työntekijän tapa
tehdä omaa työtään.
Lisäksi taloudellisen tilanteen vähitellen kiristyessä on tarkoituksenmukaista,
että seurakunnassa on entistä enemmän työntekijöitä, joilla on
monipuolinen ja joustava tehtäväkuva, joka palvelee perheitä ja
tämän päivän seurakuntatyötä parhaalla mahdollisella tavalla ja edesauttaa
erilaisten raja-aitojen ylittämistä. Näin ollen on tarkoituksenmukaista, että
seurakunnan täyttämättä oleva nuorisotyönohjaajan viran tehtävää
muutettaisiin niin, että siihen lisätään lapsityö olemassa olevien perhe-,
rippikoulu- ja varhaisnuorisotyön lisäksi. Järjestely ei aiheuta lisää
henkilöstökustannuksia ja sen avulla saavutetaan tulevaisuudessa
entistä enemmän tarvittavaa joustoa työaikoihin ja työnkuviin.
Kirkkoherra on selvittänyt kirkon työmarkkinalaitoksen lakimieheltä, että
tällainen muutos on mahdollista tehdä kirkkoneuvostossa ja sitä ei tarvitse
viedä kirkkovaltuustoon käsiteltäväksi, koska kyseessä on pienehkö muutos
viran tehtäviin.
Lapsiasiain vaikutusten arviointi on tehty. Liite.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että täyttämättä olevan nuorisotyönohjaajan viran tehtäviä muutetaan
laaja-alaisemmiksi, jotka kattaisivat kasvatuksen tehtävät lapsityöstä aina
nuorisotyöhön asti, johon sisältyy perhetyön tehtäviä. Viran palkka määräytyy
vaativuusryhmä 502 mukaisesti.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Lapsiasian vaikutusten
arviointi on liitteenä 3.
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ORIVEDEN SEURAKUNTAKESKUKSEN KATTOTÖIDEN
URAKKATARJOUKSET
Oriveden seurakuntakeskuksen vesikatteiden saneeraustyöstä pyydettiin
kolmelta urakoitsijalta tarjoukset. Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli perjantai
3.3.2017. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta: Suomen Bitumikate
Oy:ltä 39 060 € sis. alv ja Tampereen Katehuolto Oy:ltä 36 890 € sis. alv.
Kiinteistöjohtokunta käsitteli saapuneet tarjoukset kokouksessaan 9.3.2017.
Liite.
KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN ESITYS
Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi seurakunnan
kannalta edullisemman tarjouksen antaneen Tampereen Katehuolto Oy:n
tarjouksen. Lisäksi kiinteistöjohtokunta esittää, että urakkatyön valvontaan
palkataan ulkopuolinen valvoja, joka tarkastaa ennen urakan aloittamista
katon välipohjan kunnon.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kiinteistöjohtokunnan esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liitteet 4 ja 5.

45 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE
2018 - 2022
Kiinteistöjohtokunta käsitteli kokouksessaan 9.3.2017 esityksen Oriveden
seurakunnan investointisuunnitelmasta vuosille 2018 – 2022. Viiden vuoden
investointien kokonaismäärä on n. 413 000 €. Liite.
KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN ESITYS
Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi Oriveden
seurakunnan investointisuunnitelman vuosille 2018 – 2022 ja edelleen
kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti jättää asian lisäselvitysten takia pöydälle.
Asia tulee kirkkoneuvostolle uudelleen käsiteltäväksi lisäselvitysten
valmistuttua. Liite 6.

46 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN KIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPIDON
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 – 2022
Kiinteistöjohtokunta käsitteli kokouksessaan esityksen kiinteistöjen tämän
hetkisestä kiinteistöjen kunnossapidon taloussuunnitelmasta vuosille 2018 –
2022. Liite.
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KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN ESITYS
Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi Oriveden seurakunnan kiinteistöjen kunnossapidon taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2022.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto hyväksyi Oriveden seurakunnan kiinteistöjen kunnossapidon
taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2022 sillä lisäyksellä, että Leiripirtin osalle
vuosille 2019 ja 2021 lisätään 10.000 €/vuosi. Liite 7.
47 §

LISÄMAAN OSTOTARJOUS TILASTA KOIVUNIEMI RN:O 562-442-4-1
Sulo ja Mirja Rappu ovat lähettäneet seurakunnalle lisämaan ostotarjouksen
Koivuniemen RN:o 562-442-4-1 tilasta. Kiinteistöjohtokunta käsitteli heidän
jättämänsä ostotarjouksen kokouksessaan 9.3.2017. Määräala on n. 3400 m2
ja hinta 6 800 € (2 €/m2). Liite.
KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN ESITYS
Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi Sulo ja Mirja
Rapun lisämaan ostotarjouksen tilasta RN:o 562-442-4-1 hintaan 6 800 € ja
edelleen vahvistettavaksi kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuuston vahvistama
ostotarjous lähetetään tuomiokapitulille ja edelleen kirkkohallitukselle
hyväksyttäväksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kiinteistöjohtokunnan esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 8.
Kari Aakula poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

48 §

LÄNGELMÄEN SEURAKUNTATALON MYYNTIIN LAITTAMINEN
Längelmäen seurakuntatalo oli myynnissä syksyllä 2016. Kirkkoneuvosto
totesi kokouksessaan 15.12.2016 ettei yhtään hyväksyttävää ostotarjousta
tullut, jolloin päätettiin, että kiinteistö laitetaan uudelleen myyntiin kevään
aikana. Kiinteistöstä on nyt kevään aikana tullut kyselyjä. Kiinteistöjohtokunta
käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2017.
KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN ESITYS
Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että Längelmäen seurakuntatalo
laitettaisiin uudelleen myyntiin kiinteistövälittäjä Miika Bucktmanille niin, että
tarjousten viimeinen jättöpäivä on perjantai 21.4.2017.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kiinteistöjohtokunnan esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
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TEERIMAAN TONTIN OSTOTARJOUS
Oriveden seurakunnalla on Iso-Teerijärven rannalla kolme rantarakennuspaikkaa myytävänä. Yhdestä rantarakennuspaikan tontista on tullut
ostotarjous. Teerimaa 232 tontista RN:o 562-416-2-332 on jätetty 46 500 €
tarjous, hintapyyntö oli 56 000 €. Ostotarjouksen jätti Jarno Filipoff ja Heli
Smolander Ylöjärveltä.
KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN ESITYS
Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi Jarno Filipoffin
ja Heli Smolanderin ostotarjouksen Teerimaa 232 tontista RN:o 562-416-2332 hintaan 46 500 € ja edelleen vahvistettavaksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkovaltuuston vahvistama ostotarjous lähetetään tuomiokapitulille ja
edelleen kirkkohallitukselle hyväksyttäväksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Asia
tuodaan uudelleen käsiteltäväksi kirkkoneuvoston seuraavaan kokoukseen.

50 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Muita mahdollisia asioita ei ollut.

51 §

TIEDOKSI
-

-

Kirkkohallituksen yleiskirjeet
4/2017 Lausunto maahanmuuttajan kasteesta
5/2017 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2017
6/2017 Varautuminen Euroopan unionin yleiseen tietosuojaasetukseen
Kirkkoherran päätöspöytäkirja 2/2017
Talouspäällikön päätöspöytäkirja 2/2017
Kasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirja 1/2017

52 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

53 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran siunaukseen.
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