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Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikoina keskiviikosta 22. päivästä marraskuuta
2017 alkaen 30. päivän ajan.
_________________________
Mika Tapiolinna, kirkkoherra
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SIVU 78/2017

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Pirkko Piskula.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Mika Tapiolinna piti alkuhartauden.

175 §

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

176 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Heikki
Lähteenmäki ja Markku Pärssinen.
PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Lähteenmäki ja Markku Pärssinen.

177 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite 1.
PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto vahvisti kokouksen työjärjestyksen sillä lisäyksellä, että
pykäläksi 186 vahvistettiin asia ”Puunmyyntitarjoukset tilalta MetsäLampinen”. Liite 1.

178 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN KEITTIÖTOIMINTA
Kirkkoneuvosto käsitteli Oriveden seurakunnan keittiötoimintaa kokouksessa
10/2017 § 156 ja päätti, että tavoitteena on oman keittiötoiminnan loppuminen
31.12.2017.
Yhteistoimikunta käsitteli keittiötoimintaa ja sen loppumista kokouksessaan
26.10.2017. Työnantaja kuuli tuleviin uudelleen järjestelyihin liittyen keittiön
tuntityöntekijöitä 1.11.2017. Pöytäkirjat yhteistoimintamenettelykokouksesta ja
keittiön tuntityöntekijöiden kuulemisesta ovat liitteenä.
Oriveden seurakunnan oman keittiötoiminnan loppuessa seurakunta tarjoaa
ravitsemustyöntekijöille korvaavia työtehtäviä ja seurakuntakeskuksen siivojavahtimestarin työtehtäviä. Liite.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________
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SIVU 79/2017

TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että
1) Oriveden seurakunnan oma keittiötoiminta lakkaa 31.5.2017
2) ravitsemustyöntekijöille tarjotaan korvaavia työtehtäviä, jotka ovat
pienimuotoista keittiötoimintaa ja seurakuntakeskuksen siivoojavahtimestarin työtehtäviä
3) heille laaditaan tehtävänkuvaukset
4) laaditaan 31.3.2018 mennessä Oriveden seurakunnalle ohjeistus oman
toiminnan tarjoilujen järjestämisestä 1.6.2018 alkaen
5) laaditaan ulkopuolisille keittiön käyttäjille toimintaohjeet Oriveden
seurakunnan keittiötilojen käytöstä 1.6.2018 alkaen
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
179 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA JA
TALOUSARVIO VUODELLE 2018, HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ SUUNNITELMAVUODET 2019 – 2020
Talousarviosuunnittelun lähtökohtana on kirkollisveron säilyttäminen
ennallaan. Ansioverotuloja on kertynyt lokakuun tilanteen mukaan noin kuusi
prosenttia vähemmän (- 106 354 €) kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
Verottajan arvio marraskuun oikaisun ja joulukuun jäännösveron palautuksen
jälkeen näyttää tällä hetkellä siltä, että tälle vuodet arvioidut verotulot
toteutuisivat 97,5 prosenttisesti.
Talousarvio vuodelle 2018 on laadittu toiminnalliselle puolelle vastuuryhmien
esitysten mukaisesti. Kiinteistöjen osalta mennään normaaleilla käyttökustannuksilla ja kiinteistöjohtokunnan esityksellä kuntokartoitusraporteista esiin
nousseilla korjaustarpeilla mm. Oriveden ja Eräjärven seurakuntatalojen sekä
Oriveden kirkon pintakorjaukset ja maalaukset sekä seurakuntakeskuksen
putkistojen kuntotutkimukset. Hautatoimeen hankitaan sulatusmattoja ja
haudankaivuuta helpottavia reunalautoja.
Investointiosassa ensi vuodelle on Oriveden seurakuntakeskuksen vanhojen
iv-laitteiden uusiminen, Eräjärven kirkon lämmitysjärjestelmän muuttaminen,
hautausmaiden sekä Oriveden seurakuntakeskuksen ulkovalaistusten
uusiminen sekä kameravalvontajärjestelmien uusiminen, Oriveden kirkon
yläosan ikkunoiden sälekaihtimien uusiminen ja Längelmäen
hautausmaan sosiaalitilojen rakentaminen/valmiina hankkiminen.
Investointiosan määrärahat ovat yhteensä 315 000 €.
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Palkkoihin on varattu yhden prosentin korotusvaraus sekä lomarahaleikkaus,
työnantajan eläkemaksuun 2 prosenttiyksikön aleneminen. Vastaavasti eläkerahastomaksua korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä.
Talousarvioon varataan kahden kuukauden palkkarahat kesäsuntion
palkkaamista varten.
Talousarvioon on varattu 16 500 euron määräraha mahdolliseen yhteistyöhön
Kangasalan seurakunnan kanssa taloushallinnon ja kiinteistöpäällikön
palveluista.
Seurakunnan talousarvio vuodelle 2018 näyttää alijäämää 73 725 €.
Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2018 näyttää 48 500 € alijäämää.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto käsittelee Oriveden seurakunnan toimintasuunnitelman ja
talousarvion vuodelle 2018, hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2018
sekä suunnitelmavuodet 2019 - 2020. Oriveden seurakunnan talousarvio
osoittaa alijäämää 73 725 € ja hautainhoitorahaston talousarvio
osoittaa alijäämää 48 500 €. Kirkkoneuvosto tekee tarvittaessa korjauksia ja
antaa lisäohjeistusta lopullisen talousarvion laadintaan.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
180 §

SUNTIO-KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄ JARI VIRTASEN KOEAJAN
PÄÄTTYMINEN
Oriveden seurakunnan avoinna olleeseen suntio-kiinteistötyöntekijän
työsuhteeseen valittiin Jari Virtanen 7.8.2017 alkaen. Valinnan yhteydessä
päätettiin neljän kuukauden koeajasta. Koeaika täyttyy 6.12.2017.
Koeaikana ei ole ilmaantunut mitään sellaista, joka estäisi Jari Virtasen
valinnan vahvistamisen.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto vahvistaa Jari Virtasen valinnan suntio-kiinteistötyöntekijän
työsuhteen koeajan päätyttyä 7.12.2017 alkaen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
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PYYNTÖ PUUN POISTAMISESTA JUUPAJOEN HAUTAUSMAALTA
Asko Ala-Jokiniemi on esittänyt, että seurakunta poistaisi koivun heidän
hautapaikaltaan. Juupajoen seurakunta on aikoinaan sen siihen istuttanut.
Seurakuntapuutarhuri kävi Juupajoen hautausmaalla mittaamassa
hautapaikan ja kertoi, että puun ei ole varsinaisesti hautapaikan päällä, mutta
aivan sen rajalla. Siitä johtuen tähän hautapaikkaan ei pysty kaivamaan
arkkuhautaa, koska puu on aivan hautapaikan rajalla ja juuret menevät hautaalueelle. Tähän johtuen puu olisi hyvä poistaa siitä ennen kuin hautapaikkaa
otetaan käyttöön. Liite.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että seurakunta poistaa omaisen pyynnöstä hautapaikan vieressä
olevan puun.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 2.

182 §

TAUSTAYHTEISÖSOPIMUS ORIVEDEN SEURAKUNNAN JA
PARTIOLIPPUKUNTA JUUPAJOEN ERÄPARTIO RY:N VÄLILLÄ
Kasvatuksen lähiesimies Paula Montonen toimii seurakunnan partiotoiminnan
yhteyshenkilönä. Juupajoen seurakunnalla ja Juupajoen Eräpartiolla on ollut
taustayhteisösopimus ja se on aiheellista päivittää, koska Juupajoen
seurakunta lakkasi olemasta 31.12.2014 ja liittyi Oriveden seurakuntaan
1.1.2015. Juupajoen Eräpartio on lähestynyt Oriveden seurakuntaa ja toivonut
yhteistyösopimuksen solmimista Oriveden seurakunnan ja Juupajoen
Eräpartion välille. Liite.
Taustayhteisösopimus noudattaa Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 10.3.2011
antamia suosituksia.
Vuonna 1983 annetun piispainkokouksen päätöksen mukaisesti partio on
työala seurakunnassa ja siten seurakunnan omaa nuorisotyötä. Kirkko tukee
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n uskontokasvatusta tekemällä
kasvatus- ja koulutusmateriaaleja järjestön käyttöön. Osapuolet tukevat
yhteistyötä ylläpitämällä seurakuntien partiotyöntekijöille suunnattua
seppotoimintaa. Lippukuntia kannustetaan rekisteröitymään ja lippukuntia ja
seurakuntia vahvistamaan yhteistyön periaatteensa solmimalla
taustayhteisösopimuksia. Seurakunnissa partio-työn käytännöt eroavat
toistaan merkittävällä tavalla. Keskeistä on se, että seurakunta pitää
aktiivisesti yhteyttä alueensa lippukuntiin ja tarjoaa apua niiden toimintaan erityisesti uskontokasvatukseen.
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Aito yhteistyö tarkoittaa muutakin kuin rahallisten resurssien ja tilojen
antamista lippukunnalle muutamia palvelustehtäviä vastaan. Todellinen
yhteistyö on kunnioittavaa keskustelua ja aktiivista työskentelyä yhteisteisten
päämäärien hyväksi. Parhaiten yhteistyö hoituu, kun seurakunnassa on
nimetty partiotyöstä vastaava työntekijä eli seppo.
Partioaatteella ja kristillisellä uskolla on runsaasti yhtymäkohtia. Yhteisestä
maaperästä nousee monia mahdollisuuksia, joissa partioliike ja kristillinen
kirkko voivat yhdessä palvella luomakuntaa ja Jumalaa. Kirkon partiotyön
erityisenä tehtävänä on olla tukemassa partiolaisten hengellistä kasvua.
Samalla kirkko voi tuoda panoksensa partioliikkeen piirissä olevien ihmisten
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä siihen palvelutyöhön, jota
partioliike tekee kaikkialla maailmassa.
Partiolaiset voivat olla puolestaan tukemassa kirkon strategiassaan
määrittelemää perustehtävää sillä suurella vapaaehtoisten joukolla, joka
liikkeessä vaikuttaa. Partiotunnus ”Ole valmis” on lause, johon kirkko voi
yhtyä.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että
1) Oriveden seurakunnan ja Juupajoen Eräpartion välille solmitaan liitteen
mukainen taustayhteisösopimus
2) seurakunnan puolesta sopimuksen allekirjoittaa kirkkoherra ja
talouspäällikkö
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 3.
183 §

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLALLISUUDET ORIVEDEN HAUTAUSMAILLA
Suomi täyttää 100 vuotta 6.12.2017 ja siihen liittyen on tullut ohjeistusta
kirkkohallituksen yleiskirjeessä 16/2017. Olemme keskustelleet miten
juhlistamme Oriveden seurakunnassa itsenäisyyspäivää. Olemme päätyneet
siihen, että sytytämme jokaiselle sankarihaudalle kynttilän.
Kynttilän sytyttämiseen noin 600 sankarihaudalle tarvitaan vapaaehtoisia
kohtuullisen paljon. Kynttilöiden tulisi olla palamassa jokaisella
sankarihaudalla vähintään tuntia ennen jumalanpalveluksen alkua.
Oriveden seurakunnassa jumalanpalvelukset ovat seuraavasti:
- Eräjärven kirkossa 5.12.2017 kello 18
- Juupajoen kirkossa 6.12.2017 kello 10
- Längelmäen kirkossa 6.12.2017 kello 10
- Oriveden kirkossa 6.12.2017 kello 12
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Itsenäisyyspäivänä on jumalanpalveluksen jälkeen laskettu seppeleet
hautausmailla oleville muistomerkeille. Seppeleen laskut hoidetaan
perinteiseen tapaan hautausmailla.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että
1) kirkkoneuvosto sopii kynttilöiden sytyttämisen vastuuhenkilöt kaikille
sankarihautausmaille
2) kirkkoneuvosto päättää seppeleenlaskijat hautausmaille.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti nimetä kynttilöiden sytyttämisen vastuuhenkilöt
sankarihautausmaille seuraavasti:
Eräjärvi: Kari Aakula ja Heikki Lähteenmäki
Juupajoki: Markku Pärssinen, Tauno Kaukoniemi ja partiolaiset
Längelmäki: Heikki Salomaa
Orivesi: Pirkko Piskula ja Marja Soukkio-Salminen
Kirkkoneuvosto päätti nimetä seppeleenlaskijat hautausmaille seuraavasti:
Eräjärvi: Kari Aakula, Heikki Lähteenmäki, Kari Mäkinen
Juupajoki: Markku Pärssinen
Längelmäki: Heikki Salomaa
Orivesi: Pirkko Piskula, Asta Ahava ja Mika Tapiolinna
184 §

RIPPIKOULUN KONFIRMAATIOJUMALANPALVELUKSET 2018
Seurakuntapastori Kari Mäkinen on jättänyt kirkkoneuvostolle pyynnön
päättää 2018 vuoden rippikoulujen konfirmaatioiden pitopaikoista. Aiemmin
konfirmaatiomessut on päättänyt rippikoulutyöstä vastaava pastori ja ne on
käsitelty rippikoulutyön palaverissa.
Suunniteltaessa rippikouluja vuodelle 2018 konfirmaatiomessujen pitopaikka
tuotti kuitenkin hankaluuksia ja niistä ei päästy yhteisymmärrykseen. Kari
Mäkinen on jättänyt konfirmaatioihin liittyen kirjelmän, joka on liitteenä.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto päättää konfirmaatioiden pitopaikat vuodelle 2018.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti, että I-leirin (Vuokatinranta) konfirmaatio on Juupajoen
kirkossa. Muiden leirien konfirmaatiot ovat Oriveden kirkossa. Liitteet 4 – 7.
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185 §

HENKILÖSTÖASIA (SALAINEN)

186 §

PUUNMYYNTITARJOUKSET TILALTA METSÄ-LAMPINEN
Metsänhoitoyhdistys pyysi puunmyyntitarjoukset Metsä-Lampisen
tilalta, Juupajoelta. Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 3.11.2017. Määräaikaan
mennessä saapui kolme tarjousta; JPJ-Wood Oy 29 829 €, Metsä-Liitto
Osuuskunta 27 521 € ja Stora Enso 27 082 €. Kiinteistöjohtokunta käsitteli
saapuneet tarjoukset 16.-17.11.2017 sähköposti/puhelinkokouksella.
Kiinteistöjohtokunnan jäsenet olivat yksimielisiä parhaimman tarjouksen
antaneen JPJ-Woodin tarjouksen hyväksymisestä.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi parhaimman
tarjouksen antaneen JPJ-Wood Oy:n puunostotarjouksen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 10.

187 §

KUUSEN KANTAMINEN JUUPAJOEN HAUTAUSMAALTA
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Puutarhuri Sirkku Kylä-Laasolle annetaan tehtäväksi poistaa Juupajoen kirkon
ja hautausmaan huoltorakennuksen välissä oleva kuusi.

188 §

TIEDOKSI
Saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi:
- kirkkoherran päätöspöytäkirja 11/2017
- talouspäällikön päätöspöytäkirja 8/2017
- Kirkkohallituksen yleiskirjeet
- 19/2017 Sisällissodan muistovuosi
- 20/2017 Piispainkokouksen päätös muun kirkon jäsenen osallistumisesta
ehtoolliseen

189 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

190 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran siunaukseen.
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