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Aakula Kari
Alanko Mari
Eronen Ulla
Hakonen Juha
Helperi Pauliina
Hjerppe Ilkka
Jaakkola Riitta
Jokinen Kaarina
Kallio Jyrki
Kiema Pasi
Lenkkeri Liisa-Maaria
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Lähteenmäki Heikki
Löytty-Rissanen Minna
Musturi Timo
Mäkinen Kirsi
Pohjala Jussi
Pärssinen Markku
Saario Matti
Salomaa Heikki
Soukkio-Salminen Marja
Teppola Jussi
Viljanen Jussi

Jyrki Kallio ja Kirsi Mäkinen ovat esteellisiä pykälässä
40

POISSA

Lähdetmäki Helena

MUUT OSALLISTUJAT

Oittinen Raili, kirkkoneuvoston jäsen
Tapiolinna Mika, kirkkoherra
Nivala Aija, talouspäällikkö
Valberg Jaana, toimistosihteeri

ALLEKIRJOITUKSET

________________
Ulla Eronen
puheenjohtaja

ASIAT

§:t 32 - 43

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

keskiviikkona 16.12.2020

ALLEKIRJOITUKSET

_________________
Jussi Pohjala

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

17. päivästä joulukuuta 2020 alkaen
30 päivän ajan Oriveden seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina.

TODISTAA

____________________________
Mika Tapiolinna, kirkkoherra

_________________
Jaana Valberg
pöytäkirjanpitäjä

___________________
Markku Pärssinen
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32 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kirkkoherra Mika Tapiolinna pitää
alkuhartauden.

33 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN
Kokouksen asialuettelo on ollut nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla
7.12.2020 alkaen.
Kokouskutsut ja esityslistat on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille
7.12.2020. Toimitetaan nimenhuuto.
ESITYS
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Toimitetaan
nimenhuuto.
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS

34 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua kirkkovaltuuston jäsentä.
ESITYS
Valittaneen pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat Jussi Pohjala ja Markku
Pärssinen.
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS

35 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
ESITYS
Vahvistettaneen kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisesti. Liite 1.
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS
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SIVU 16/2020

TALOUSPÄÄLLIKÖN TEHTÄVIEN HOITAMINEN
Oriveden seurakunnan talouspäällikkö eläköityy 1.8.2021 alkaen. Kangasalan
seurakunnan kanssa on käyty keskusteluja laajasta taloushallinnon yhteistyön
tekemisestä vuodesta 2021 lähtien. Tällä hetkellä yhteistyötä tehdään
Kangasalan kanssa palkanlaskennassa ja kirjanpitäjän työtehtävissä.
Henkilöstöresursseista johtuen Oriveden seurakunnan talouspäällikön tehtävä
on hyvin laaja-alainen verrattuna isomman seurakunnan vastaavaan viranhaltijaan. Osa työtehtävistä on sellaisia mitä voidaan jakaa työyhteisössä
toisille työntekijöille. Hallinnolliset työtehtävät tulee hoitaa talouspuolen
johtavan viranhaltijan.
Nykyinen kirkkolaki antaa mahdollisuuden palkata kahden seurakunnan
kesken yhteinen viranhaltija. Kangasalan seurakunnan kanssa on keskusteltu,
että seurakunnilla voisi olla yhteinen johtava taloushallinnon viranhaltija. Liite
2.
KIRKKONEUVOSTON ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1) talouden johtava viranhaltija on tulevaisuudessa yhteinen toisen
seurakunnan kanssa.
2) Oriveden seurakunnan talouspäällikön virkaa ei täytetä.
3) osa nykyisistä talouspäällikön työtehtävistä jaetaan muille Oriveden
seurakunnan työntekijöille niiltä osin kuin on mahdollista.
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS

37 §

HAUTAUSPALVELUIDEN HINNANTARKISTUKSET 1.1.2021 ALKAEN
Hautauspalveluiden hinnastot on viimeksi tarkistettu 1.1.2019.
Liitteenä 3 hautauspalveluiden hinnantarkistusehdotukset 1.1.2021 alkaen
sekä nykyinen hinnasto.
KIRKKONEUVOSTON ESITYS
Kirkkovaltuusto hyväksyy hautauspalveluiden hinnantarkistukset 1.1.2021
alkaen. Liite 3.
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS
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ORIVEDEN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO
VUODELLE 2021 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
2022 - 2023
Kirkkojärjestyksen 15. luvun mukaan jokaista varainhoitovuotta varten on
seurakunnalle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä
talousarvio. Varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Talousarviossa sekä toimintaja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet ja määrärahat toiminnalle ja
taloudelle.
Vuodelle 2021 on arvioitu verotulokertymän pysyvän lähes samalla tasolla
kuin tälle vuodelle arvioitu. Koronavirusepidemian vuoksi verotulojen
budjetointi talousarviovuodelle sekä suunnitelmavuosille on haasteellista.
Palkkoihin on tehty 1,9 % korotusvaraus. Työnantajan eläkevakuutusmaksun
esitetään pysyväksi tämän vuoden tasolla (21%).
Henkilöstökulut laskevat yhteensä n. 5,9 % (- 74 133 €) tämän vuoden
talousarviosta. Taustalla ovat muutokset henkilöstörakenteessa
taloushallinnon työtehtävissä sekä seurakuntapuutarhuri-suntion toimen
päättymisessä.
Kiinteistöjen kunnossapitoon on varattu määrärahoja 31 500 €.
Metsänmyyntituloja arvioidaan saatavaksi 140 000 €, johtuen tämän vuoden
syksyn hakkuiden toteutumisesta vuoden 2021 puolella. Vastaavasti
metsänhoitokuluja 22 000 €.
Investointiosaan esitetään uusina investointeina Längelmäen kirkon
ulkomaalausta, paanukaton tervausta ja invaluiskan uusimista sekä Eräjärven
kirkonkellojen soittoautomatiikan asentamista. Lisäksi varataan määrärahoja
yllättäviin koneiden ja laitteiden hankintaan.
Vuoden 2020 aikana käynnistyneet investoinnit, jotka siirtyvät vuodelle 2021,
ovat Oriveden seurakuntakeskuksen iv-laitteiden ja käyttövesiputkistojen
uusiminen, Eräjärven, Juupajoen sekä Korkeakosken kirkkojen invaluiskien
suunnittelu ja toteutus sekä Eräjärven kirkon vanhojen urkujen kunnostustyö.
Yhteensä investoinnit vuodelle 2021 ovat 687 000 €.
Yhteistyösopimusta jatketaan Kangasalan seurakunnan kanssa palkkahallinnon ja taloudenhoidon palveluista. Talousarviovuonna käynnistellään
uudenlaista toimintaympäristöä Kangasalan seurakunnan kanssa yhteisestä
taloustoimistosta. Talousarvioon on varattu määrärahoja Kangasalan
seurakunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön 46 950 €.
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Vuosikate 158 600 € ei riitä poistoihin, joita seurakunnalla on vuonna 2021
204 150 €. Vuoden 2021 talousarvio on alijäämäinen 45 550 €. Mikäli
seurakunnalla on taseessa alijäämää, talousarvion sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä,
miten taseeseen kertynyt alijäämä katetaan.
Edellisten tilikausien ylijäämä taseessa oli 1.1.2020 alkaessa 1 340 440 €.
Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus sisältyy seurakunnan talousarvioon.
Hautainhoitorahaston menoiksi kirjataan se osuus seurakunnan hallinto-,
hauta- sekä kiinteistötoimen menoista, mikä sille aiheuttamisperiaatteen
mukaan kuuluu. Veloituksen perusteena on aiheuttamisperiaatteen mukaisesti
arvioitu työmäärä.
KIRKKONEUVOSTON ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Oriveden
seurakunnan talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2021 sekä
suunnitelmavuodet 2022 - 2023. Talousarvio, joka osoittaa alijäämää 45 550 €
esitetään katettavaksi edellisten vuosien yli-/alijäämätililtä. Liite 4.
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS
39 §

MÄÄRÄALAN OSTOTARJOUS
Juha Koskinen on jättänyt seurakunnalle ostotarjouksen n. yhden hehtaarin
kokoisesta lisämaasta, joka sijaitsee Hoivalan kylässä Juupajoella, Tollion
tilalla 177-404-1-123. Hänen tekemä tarjous on 10 000 €. Liite 5.
KIRKKONEUVOSTON ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Tollion tilasta 177-404-1-123
myydään n. yhden hehtaarin määräala Juha Koskiselle hintaan 10 000 €.
Päätös alistetaan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
Ostaja vastaa kauppaan ja lohkomiseen liittyvistä kustannuksista. Liite 5.
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS
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ORIVEDEN SEURAKUNNAN KAPPALAISEN VAALIN TOIMITTAMINEN
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli myönsi 22.4.2020 kappalainen Juha
Itkoselle eron Oriveden seurakunnan kappalaisen virasta. Viran auki
julistamista varten hiippakunnan tuomiokapituli pyysi seurakunnalta lausuntoa
mm. seuraavista asioista: missä tuomiokapitulin istunnossa kappalaisen virka
julistetaan haettavaksi, täytettävän viran tehtävänkuvaus, tuleeko virkaan
valittavan esittää rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote (KL 6:33 §)
ja harkitseeko seurakunta koeajan määräämistä (KL 6:17 §).
Kirkkoneuvosto antoi lausunnon Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille
7.5.2020 olleessa kokouksessa ja laati viisi kysymystä hakijoille, jotka liittyvät
täytettävään kappalaisen virkaan. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli
julisti kappalaisen viran haettavaksi 19.8.2020 olleessa kokouksessa ja sen
hakuaika päättyi 18.9.2020. Kappalaisen virkaa haki määräaikaan mennessä
kymmenen hakijaa. Kappalaisen virkaa hakivat seuraavat: Sauli Keskinen,
Eikka Kähärä, Juha Lankinen, Markku Mustajärvi, Marja-Liisa Mäki, Kari
Mäkinen, Samuel Mäkinen, Johan Savola, Ville Vauhkonen ja Virpi Vikman.
Tuomiokapituli totesi istunnossaan 14.10.2020, että kaikki virkaa hakeneet
ovat päteviä hakemaansa virkaan. Tuomiokapituli lähetti suoritettavaa
kappalaisen vaalia varten virkaa hakeneiden hakemukset ja yhteenvedon
seurakuntaan, jotta seurakunnan kirkkovaltuusto voi toimittaa kappalaisen
vaalin.
Kirkkoneuvoston päätti kokouksessaan 7.10.2020 § 193 valita
haastattelutyöryhmän valmistelemaan kappalaisen valintaa.
Haastattelutyöryhmään kuuluvat kirkkoherra Mika Tapiolinna,
diakoniatyöntekijä Terhi Ratalahti, diakonia- ja lähetystyön vastuuryhmän
puheenjohtaja Juha Vettenranta, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ulla Eronen
ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kari Aakula.
Haastattelutyöryhmä kokoontui 30.10.2020 ja kutsui kapitulin lausunnon sekä
hakemusten perusteella haastateltaviksi Sauli Keskisen, Eikka Kähärän,
Markku Mustajärven, Marja-Liisa Mäen ja Kari Mäkisen. Haastattelut pidetään
23. ja 25.11. ja niihin on varattu noin 45 minuuttia/haastateltava. Työryhmä
haastatteli ja otti vastaan etukäteen annetun tekstin pohjalta pidetyn
hartauden. Kirkkovaltuuston jäsenet olivat saaneet kutsun tulla kuulemaan
haastatteluun pyydettyjen hakijoiden haastattelut. Heille on annettu
mahdollisuus tutustua haastateltavien henkilöiden hakemuksiin ja
hakijayhteenvetoon 23. ja 25.11.2020. Lisäksi erikseen pyydettäessä on
valtuutetuilla mahdollisuus tutustua kaikkien hakijoiden hakemuksiin.
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Työryhmä arvioi pätevyyttä ja sopivuutta virkaan hartausnäytteiden ja
haastattelukysymysten avulla. Valintaryhmä on tehnyt ansiovertailun
hakijoiden välillä. Ansiovertailu on kooste informaatiosta, joka on saatu
hakemuksista ja tuomiokapitulin lausunnosta. Lisäksi työryhmä teki
yhteenvedon haastatteluista ja hartausnäytteistä. Vertailu on tapahtunut
kirkkoneuvoston viralle asettamien tarpeiden ja tehtävien valossa. Hakijoita on
arvioitu heidän osoittamansa kyvyn ja taidon perusteella ottaen huomioon
seurakunnan tarpeet, KJ 6:15 §. Näihin tuomiokapitulin tietoon saatettuihin
viran valintaperusteisiin ei ole tullut muutoksia tai niihin ei ole lisätty mitään
viran haettavaksi julistamisen jälkeen.
Haastattelutyöryhmä kokoontui 27.11.2020 tekemään esityksen
kirkkoneuvostolle, joka edelleen esittää kirkkovaltuustolle valittavaksi
Oriveden seurakunnan kappalaisen virkaan viranhaltijan. Kirkkovaltuusto
toimittaa kappalaisen vaalin virkaan hakijoista. Liitteet 6A – 6D.
KIRKKONEUVOSTON ESITYS
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että
1. haastattelutyöryhmän esityksestä kappalaisen virkaan sopivimpia ovat
Markku Mustajärvi ja Kari Mäkinen. Kirkkovaltuusto suorittaa kappalaisen
viran vaalin ja vaalissa ovat ehdolla kaikki virkaa hakeneet.
2. kirkkovaltuusto pyytää viranhoitomääräyksen Tampereen hiippakunnan
tuomiokapitulilta valittavalle henkilölle.
3. valinta on ehdollinen, kunnes hakija on esittänyt hyväksyttävän selvityksen
terveydentilastaan (KL 6:16 §) ja rikosrekisteriotteen (KL 6:33 §) kuitenkin
viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksestä.
4. virassa on kuuden kuukauden koeaika.
Liitteet 6A, 6B, 6C ja 6D.
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS
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TIEDOKSI
- Tuomiokapitulin pöytäkirjanote 18.11.2020 § 390 Virkavapaus, pastori Heta
Parkkinen-Tuovinen
- Kirkkovaltuuston seuraava kokous on torstaina 28.1.2021 kello 18.

42 §

VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antaa valitusosoitteen, joka liitetään pöytäkirjaan.

43 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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