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

101 §

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

102 §

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

103 §

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

104 §

PUUTARHA-ALAN PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN
OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA
Oriveden seurakunnan pitkäaikainen seurakuntapuutarhuri on jäämässä
lähivuosina eläkkeelle. Hänen työnkuvansa on hyvinkin laaja, joten tässä
vaiheessa olisi välttämätöntä lähteä kouluttamaan siihen uutta henkilöä.
Tiina Savela Kangasalta on ollut meillä kesäsuntiona ja hän on ilmaissut
kiinnostuksensa lähteä kouluttautumaan puutarha-alalle. Hänellä on
vahvuutena suntion pätevyys, jonka hän on suorittanut muualla
oppisopimuksella ja hän valmistui tehtävään toukokuun lopussa 2018.
Hän suoritti Oriveden seurakunnassa näytöt viheralueiden osiosta.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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Ahlmanin opistolta Tampereelta on alustavasti tiedusteltu oppisopimuskoulutusta. Koulutus olisi mahdollista aloittaa 1.10.2018.
Oppisopimuskoulutuksen ajaksi työntekijälle tehtäisiin määräaikainen
työsopimus.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että
1) Tiina Savela palkataan Oriveden seurakuntaan suorittamaan oppisopimuskoulutuksella puutarha-alan perustutkintoa 1.10.2018 alkaen
2) oppisopimuskoulutuksen ajalta hänelle maksetaan virkaehtosopimuksen
mukaista oppisopimusajan palkkaa
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
105 §

KANTTORI JARI LINJAMAN KOEAJAN PÄÄTTYMINEN
Oriveden seurakunnan avoinna olleeseen B-kanttorin virkaan valittiin Jari
Linjama 1.2.2018 alkaen. Valinnan yhteydessä päätettiin kuuden kuukauden
koeajasta. Koeaika täyttyi heinäkuun lopussa 2018.
Koeaikana ei ole ilmaantunut mitään sellaista, joka estäisi Jari Linjaman
valinnan vahvistamisen.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Kirkkoneuvosto vahvistaa Jari Linjaman valinnan B-kanttorin virkaan koeajan
päätyttyä 1.8.2018 alkaen.
PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

106 §

VIRKAMÄÄRÄYKSEN PYYTÄMINEN ORIVEDEN SEURAKUNNAN VS
I SEURAKUNTAPASTORIN VIRKAAN
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli antoi virkamääräyksen vs I
seurakuntapastorin virkaan Hannu Ruuskaselle ajalle 30.7. - 31.12.2018.
Hän irtisanoutui terveydellisistä syistä 1.8.2018 alkaen.
Oriveden seurakunnan I seurakuntapastori on saanut virkamääräyksen
Oriveden seurakunnan vs kappalaisen virkaan kyseiselle ajalle.
Kirkkolain 6 luvun 1 §:n 4 mom. mukaan virkasuhteessa suoritettavaa
tehtävää varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan
kuitenkin ottaa virkasuhteeseen määräajaksi ilman, että tehtävää varten on
perustettu virka. Kirkkolain 6 luvun 9 §:n 2 mom. mukaan viranhaltija otetaan
virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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Haastattelutyöryhmä, johon kuuluivat Kari Mäkinen, Heta Parkkinen, Paula
Montonen sekä Mikko Sorva haastattelivat pastori Mari Mutasta Oriveden
seurakunnan I seurakuntapastorin viransijaisuutta varten ja totesivat hänet
sopivaksi tähän viransijaisuuteen.
Kirkkolain 6 luvun 9 §:n 2 mom. mukaan viranhaltija voidaan ottaa
määräajaksi vain, jos:
1) viranhaltija sitä itse pyytää;
2) määräajaksi ottamisesta säädetään erikseen; tai
3) tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien
tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava työnantajan
toimintaan liittyvä seikka sitä vaatii. Kirkkolain 6 luvun 18 §:n 1-2 mom.
mukaan viranhaltijalle on annettava viipymättä ja mikäli mahdollista ennen
virantoimituksen alkamista virkasuhteeseen ottamisesta pöytäkirjanote tai
muu kirjallinen viranhoitomääräys.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta
virkamääräystä vs I seurakuntapastoriksi Mari Mutaselle ajalle 1.9. 31.12.2018.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
107 §

KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE
2018
Kiinteistöjohtokunnan johtosääntö:
Johtokuntaan, joka on kirkkoneuvoston alainen, kirkkovaltuusto valitsee
toimikaudekseen puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä sekä kaksi
varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
toimikaudekseen.
Kiinteistöjohtokunnan puheenjohtaja Juhani Saaren poismenon vuoksi,
kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle valittavaksi toimikauden lopuksi
vuodelle 2018 puheenjohtajan hänen tilalleen.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuodelle 2018
kiinteistöjohtokunnan puheenjohtajan.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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TALOUSTILANNE
Vuoden 2018 ansioverotuloja on heinäkuun loppuun mennessä kertynyt
seurakunnalle 1325 166 €. Vastaavana aikana viime vuonna verotuloja kertyi
1269 692 €. Alkuvuoden 2018 kumulatiivinen kertymä on n. 4,2 % suurempi
kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
Nämä kaksi vuotta eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään johtuen
verottajan jako-osuuden muutoksesta viime vuoden lopulla.
Vuoden 2018 talousarvioon nähden verotulot ovat toteutuneet heinäkuun
loppuun mennessä n. 66,6 prosenttisesti.
Verottajan sivuilla on 23.7.2018 tiedote, jossa on ennakkotietoja verovuoden
2017 maksuunpantavien verojen määristä. Oriveden seurakunnan kohdalla
marraskuun oikaisu olisi – 234 995 € ja ennakonpalautukset + 77 440 €.
Jos verotulot toteutuvat lähes saman suuruisina kuin alkuvuoden toteuma,
verotuloarvio vuodelle 2018 toteutuu.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto merkitsee saaneensa taloustilanteen tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

109 §

TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019
Seurakunnan kirkkovaltuuston tulee vahvistaa tuloveroprosentti (KL 15:2 §)
ilmoittaa se verohallitukselle viimeistään varainhoitovuotta edeltävän vuoden
marraskuun 17 päivään mennessä.
KL 15 luvun 2 §:ssä säädetään kirkollisverosta seuraavaa: ”Seurakunnan
jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan seurakunnan tehtävien hoitamiseen ja kirkon keskusrahastomaksuihin.
Se määrä, minkä kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion mukaan muiden
tulojen lisäksi menojen suorittamiseen kootaan varainhoitovuoden kirkollisveroina.
Tuloveroprosentin nostamiselle ei ole tällä hetkellä perusteita, koska
nykyisellä veroprosentilla pystymme ylläpitämään seurakunnan nykyistä
toimintaa.
Tunnuslukuja: Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt kymmenen vuoden
aikana n. 13,3 % (1332 hlöä). Seurakunnan kassavarojen riittävyys on
kuitenkin ollut hyvä ja omavaraisuusaste viime tilinpäätöksessä yli 90 %.
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TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi vuoden 2019
tuloveroprosentiksi nykyisen 1,75 %.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
110 §

ERÄJÄRVEN KAATUNEIDEN KUKKAISRAHASTON VAROJEN
KÄYTTÄMINEN ERÄJÄRVEN SEURAKUNTAKODIN KUNNOSTAMISEEN
Eräjärven kaatuneiden kukkaisrahasto ry lakkautettiin 31.12.2017 ja
siellä olleet varat (n. 33 500 €) luovutettiin Oriveden seurakunnalle.
Luovutuksen ehtona oli, että rahavarat tulee käyttää Eräjärven
sankarihautausmaan muistomerkin kunnostamiseen ja Eräjärven
seurakuntakodin korjaus- ja kunnostustöihin.
Oriveden seurakunta kunnosti viime vuonna seurakunnan omilla varoilla
Eräjärven sankarihautausmaan muistomerkin.
Eräjärven seurakuntakodissa on kuntokartoituksen pohjalta nähtävissä
pikaisesti tehtäviä kunnostustöitä. Kangasalan kiinteistöpäällikkö on listannut
ne tehtävät mitkä hänen mielestään olisi pikaisesti toteutettava rakenne-,
sähkö sekä LVI-tekniikan osalta.
Talousarviossa tälle vuodelle on varattu määrärahoja kunnossapitoon 5 000 €.
Välttämättömiin korjauksiin tälle vuodelle tai viimeistään ensi vuodelle
on arvioitu tarvittavan varoja n. 55 000 €. Liitteenä kustannusarvio
Eräjärven seurakuntakodin kunnostustöistä.
Välttämättömien korjauksien kustannusarvio tälle vuodelle olisi 25 065 €.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että tälle vuodelle käytettäisiin Eräjärven kaatuneiden kukkaisrahaston
varoja 25 000 € Eräjärven seurakuntakodin kunnostamiseen ja loput
korjaustyöt käsitellään vuoden 2019 talousarvion käsittelyn yhteydessä.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

111 §

ORIVEDEN KAUPUNGIN JA SEURAKUNNAN OPINTORAHASTON
SÄÄNTÖEHDOTUS
Oriveden kaupungilla ja Oriveden seurakunnalla on yhteinen opintorahasto,
joka tukee taloudellisesti orivesiläisten ammatillisia ja korkea-asteen opintoja.
Sääntömuutoksiin ollaan esittämässä opintovapaalla olevan henkilön
mahdollisuutta saada apurahaa. Nykyiset säännöt ja sääntöehdotus liitteenä.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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Oriveden kaupunginvaltuusto ja Oriveden seurakunnan kirkkovaltuusto voivat
muodollisesti yhtäpitävillä päätöksillä tehdä muutoksia rahaston sääntöihin.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Oriveden kaupungin
ja seurakunnan opintorahaston sääntömuutoksen liittyen opintovapaalla
olevan henkilön mahdollisuudesta saada apurahaa.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
112 §

ORIVEDEN PALVELUTALOSÄÄTIÖN TARJOUS ATERIAPALVELUN
TUOTTAMISESTA
Oriveden Palvelutalosäätiön kanssa on käyty neuvotteluja ateriapalvelun
ruokatarjoiluista. Oriveden Palvelutalosäätiöltä tuli tarjous, joka on liitteenä.
Palvelutalosäätiö toimittaa tilatut ruoat Oriveden seurakuntakeskukseen,
jossa vahtimestari-siivooja ottaa ne vastaan ja asettaa tarjolle. Seurakunnan
työntekijä keittää paikalla kahvin.
Eräjärven seurakuntakodille kuljetetaan ruoka palvelutalolta ja henkilö, joka
tuo ruoan hoitaa siellä myös tarjolle laittamisen ja tiskaamisen. Hän keittää
myös paikalla kahvin.
Ateriapalvelu aloittaa 5.9.2018. Sopimukseen kirjataan irtisanomisaika ja
ruokapalvelun tarvetta seurataan puolivuosittain. Tilattavien aterioiden määrää
seurataan kuukausittain.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy Palvelutalosäätiön tarjouksen
ateriapalvelun tuottamisesta Orivedelle ja Eräjärvelle.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

113 §

LÄHIMMÄISEN TUVAN TILOISTA LUOPUMINEN
Kiinteistöjohtokunta käsitteli kokouksessaan 16.5.2018 § 6 Korkeakosken
liiketilojen käyttökustannuksia. Näiden kiinteistöjen nähtävissä oleva
korjausvelka on taloyhtiöllä suuri. Käydyn keskustelun pohjalta
kiinteistöjohtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle Lähimmäisen tuvan tiloista
luopumista ja siellä olevan toiminnan siirtämistä Toivon tuvan tiloihin.
Lähimmäisen tuvan tiloja on yritetty jo aiemmin myydä, mutta ostajaa ei ole
löytynyt.
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KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN ESITYS
Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että seurakunta yrittäisi luopua
Lähimmäisen tuvan tiloista ja siirtää siellä olevan toiminnan Toivon tuvan
tiloihin.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kiinteistöjohtokunnan esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Kirkkoneuvosto
antoi talouspäällikölle valtuudet laittaa Lähimmäisen tuvan tilat myyntiin
tarjousten perusteella. Seurakunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai
hylätä tarjouksen.
114 §

HENKILÖSTÖN SOSIAALITILOJEN RAKENTAMINEN
LÄNGELMÄEN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUKSEN YHTEYTEEN
Talousarviossa vuodelle 2018 on varattuna määrärahoja sosiaalisten tilojen
rakentamiseksi Längelmäen hautausmaan työntekijöille. Yhtenä vaihtoehtona
on selvitetty työmaaparakkien hankkimista siellä olevan huoltorakennuksen
yhteyteen ja niiden lautaverhoilua. Käytettävissä oleva tila ei kuitenkaan anna
siihen mahdollisuutta, koska parakkeja täytyisi hankkia kaksi.
Kangasalan kiinteistöpäällikkö on suunnitellut uuden lisäosan rakentamista
huoltorakennuksen toiseen päätyyn niin, että nykyistä rakennusta purettaisiin
osittain, jolloin uusi lisäosa saataisiin rakennettua saman rakennuksen
yhteyteen. Kiinteistöjohtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 22.8.2018.
Liitteenä pohjapiirustus ja julkisivukuva sekä kustannusarvio.
Talousarvion investointiosaan on varattu määrärahoja 15 000 €, arvio lisäosan
rakentamisesta on n. 31 500 €. Varataan 40 000 €.
KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN ESITYS
Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle lisäosan rakentamista
huoltorakennuksen yhteyteen. Samalla esitetään haettavaksi lisämäärärahaa
hankkeen toteuttamiseksi ylimenevältä osalta.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kiinteistöjohtokunnan esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

115 §

INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2018
Längelmäen hautausmaan huoltorakennuksen lisäosan rakentamiseen
henkilöstön sosiaalitiloja varten on varattu talousarviossa 15 000 €.
Lisämäärärahaa tarvitaan 25 000 €, jos kirkkoneuvosto hyväksyy lisäosan rakentamisen.
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TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi 25 000 €
lisämäärärahan Längelmäen hautausmaan huoltorakennuksen lisäosan
rakentamista varten.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
116 §

VÄLISEINÄN RAKENTAMINEN KIRKKOHERRANVIRASTOON
Tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2018. Tietosuojapolitiikka koskee henkilötietojen käsittelyä, jossa seurakunta toimii rekisterinpitäjänä. Seurakunnan
tulee varmistaa, että henkilötietojen käsittely vastaa tietosuoja-asetusten
vaatimuksia.
Kirkkoherranvirasto on keskeinen paikka, jossa käsitellään henkilötietoja.
Virastoon johtavat kulkureitit tulee olla lukittavia tiloja. Orivedellä toinen
kulkureitti virastoon ei ole lukittava, vaan on lasiseinäinen sermi, jota ei saa
lukittua ja on yläosaltaan avoin. Tämän tilalle tulee rakentaa lukittava
väliseinä, joka ulottuu kattoon asti. Väliseinän kustannusarvio on noin 3000 €.
KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN ESITYS
Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle uuden väliseinän rakentamista
kirkkoherranvirastoon johtavaan tilaan niin, että se täyttää tietoturvaasetuksen vaatimukset.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kiinteistöjohtokunnan esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

117 §

PUUNMYYNTITARJOUSTEN KÄSITTELY TUKIMETSÄN JA ISOKORPI II
TILOILTA
Tukimetsän ja Isokorpi II leimikoista Onnistaipaleen kylästä on pyydetty
puunmyyntitarjoukset puunostajilta. Tarjouspyyntöjen viimeinen jättöpäivä oli
20.8.2018, jonka jälkeen Metsänhoitoyhdistys teki niistä vertailukelpoiset
tarjoukset keskenään. Isokorven tilalla on arviolta n. 170 m3 ensiharvennusta
ja n. 687 m3 harvennushakkuuta. Tukimetsän tilalla on arviolta n. 70 m3
harvennushakkuuta ja n. 620 m3 uudishakkuuta.
Kiinteistöjohtokunta on käsittelyt saapuneet tarjoukset kokouksessaan 22.8.
2018. Tarjousten yhteenveto liitteenä.
KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN ESITYS
Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi
1) Tukimetsän tilasta JPJ-Wood Oy:n jättämän ostotarjouksen katkontaaineistosta lasketun arvion mukaan 31 792 €
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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2) Isokorpi II tilasta Stora Enso Oyj:n jättämän ostotarjouksen katkontaaineistosta lasketun arvion mukaan 18 564 €.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kiinteistöjohtokunnan esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
118 §

MUUT ASIAT
1. Keskustellaan seurakuntavaaleihin liittyvistä asioista.
Kirkkoneuvosto keskusteli seurakuntavaaleihin liittyvistä asioista.
2. Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset
3. Kirkkoherranviraston aukioloaika 1. – 30.9.2018
PÄÄTÖS
1. Kirkkoneuvosto keskusteli seurakuntavaaleista
2. Kirkkoneuvoston kokoukset päätettiin pitää seuraavasti: perjantaina 5.9.,
maanantaina 29.10. ja keskiviikkona 28.11.2018. Kokoukset alkavat kello 9.
Kirkkovaltuuston kokous päätettiin pitää torstaina 13.12.2018 kello 18.
3. Kirkkoneuvosto päätti, että 1. – 30.9.2018 kirkkoherranvirasto pidetään
suljettuna keskiviikkoisin.

119 §

TIEDOKSI
Saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi
1. Talouspäällikön päätöspöytäkirja nro 6/2018
2. Kirkkoherran päätöspöytäkirja nro 7/2018
3. Kasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirja 4/2018
4. Kasvatuksen vastuuryhmän muistio 1/2018.
5. Tuomiokapitulin istunnon 15.8.2018 pöytäkirjanote
6. Pastori Hannu Ruuskanen irtisanoutunut vs I seurakuntapastorin virasta
1.8.2018 alkaen
7. Seurakuntien talouden tunnuslukuja vv 2008 – 2016.
8. Eräjärven kirkon lämmitysjärjestelmän muutostöiden tilannekatsaus
Pykälissä 100 – 119 käsitellyillä asioilla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

120 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

121 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran siunaukseen.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ _______

