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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
KOKOUSAIKA

Torstai 10.6.2021 klo 13.00 – 15.53

PAIKKA

Oriveden seurakuntakeskus, sali

OSALLISTUJAT

Tapiolinna Mika
Pärssinen Markku
Helperi Pauliina
Lenkkeri Liisa-Maaria
Mäkinen Kirsi
Oittinen Raili
Pohjala Jussi
Salomaa Heikki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
este
jäsen

LÄSNÄOLO-OIKEUTETUT
Eronen Ulla
kirkkovaltuuston pj
Aakula Kari
kirkkovaltuuston varapj.
MUUT LÄSNÄOLIJAT
Nivala Aija
Valberg Jaana
Mäkinen Kari
ALLEKIRJOITUKSET

talouspäällikkö, esittelijä
toimistosihteeri, sihteeri
seurakuntapastori

__________________________________________________________________________________________________________
Mika Tapiolinna
Jaana Valberg
puheenjohtaja
sihteeri

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS
Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Orivedellä ___ / ___2021

___ / ___ 2021

___________________________________________________
Kirsi Mäkinen

_________________________________________________
Heikki Salomaa

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO
Kokouksen pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Oriveden seurakunnan
kirkkoherranvirastossa 11. – 25.6.2021
Orivedellä ____/_____ 2021
Mika Tapiolinna, kirkkoherra
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106 § KOKOUSTIEDOT
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Mika Tapiolinna.
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen
jäsenistä on saapuvilla, KL: 7,4.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu, johon on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista, toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen
kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla 3.6.2021.
Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
ESITYS

1. Todetaan läsnäolijat.
2. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 9:
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai,
jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjan
tarkastaja ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä,
kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.
ESITYS

Kirkkoneuvosto on noudattanut kiertävää järjestelmää. Valitaan
pöytäkirjantarkastajiksi Kirsi Mäkinen ja Jussi Pohjala.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana.

PÄÄTÖS

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Mäkinen ja Jussi Pohjalan tilalle Heikki
Salomaa.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
ESITYS

Hyväksytään kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi työjärjestyksen seuraavilla lisäyksillä:
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120 § Muut asiat
1. Juupajoen Toivontuvan pysäköintialue
2. Tähtiniemessä sijaitsevan asunnon vuokra-asunnon vapautuminen
3. Väliaikainen vuokratila
MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

LIITE 1

Kokouksen työjärjestys

107 §

RIPPIKOULEIRIEN TURVALLISUUSVASTAAVAT

VALMISTELIJA

Henrik Pääkkönen

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna
Rippikoulutyöstä vastaava vs seurakuntapastori Henrik Pääkkönen on
tehnyt esityksen vuonna 2021 pidettävien rippikoululeirien
turvallisuusvastaavista.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 12.5.2021 nimetä nuorisotyönohjaaja
Mikko Sorvan Päiväkumpu I-leirin turvallisuusvastaavaksi.
Kesän muiden rippikoululeirien osalta turvallisuusvastaava on vielä
nimeämättä. Muiden rippikoululeirien osalta turvallisuusvastaavina olisivat
Päiväkumpu II leiri lastenohjaaja Henna Mäkiranta
Päiväkumpu III leiri vs. kirkkoherra Sauli Keskinen

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

ESITYS

Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy turvallisuusvastaavat esityksen
mukaisesti.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

TOIMEENPANO

Kirkkoherra

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

108 §

TALOUSTILANNE

VALMISTELIJA

Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Aija Nivala
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Kirkollisverotulon toteuma oli toukokuun lopussa 928 089 €. Vastaavana
aikana viime vuonna verotuloja kertyi 878 927 €. Alkuvuoden
kumulatiivinen kertymä on 5,4 % suurempi kuin vastaavana aikana viime
vuonna.
Toteumavertailuja talousarvioon nähden:
- toimintatuotot
50,5 %
- toimintakulut
39,7 %
- henkilökulut
41,2 %
- palveluiden ostot
28,9 %
- ostot tilikauden aikana 36,2 %
Toteumavertailut pääluokittain:
- hallinto
37,3 %
- seurakuntatyö
32,2 %
- hautatoimi
51,8 %
- kiinteistötoimi
34,2 %
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

ESITYS

Kirkkoneuvosto toteaa saaneensa taloustilanteen tiedoksi.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

109 §

LAINA HAUTAINHOITORAHASTOLTA

VALMISTELIJA

Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Aija Nivala
Kirkkoneuvosto käsitteli edellisessä kokouksessaan paikallispankeilta
saadut lainatarjoukset ja hyväksyi niiden pohjalta Pohjois-Hämeen
Osuuspankin antaman lainatarjouksen.
Talouspäällikkö valtuutettiin neuvottelemaan 400 000 € lainan ehdoista ja
pankin vaatimista vakuuksista mikäli seurakuntakeskus on riittävä
vakuudeksi.
Pankin mielestä seurakuntatalon asettaminen vakuudeksi vaatii
arviointikirjan, koska heidän näkökulmastaan seurakuntakeskus on
erikoiskohde. Toisena vaihtoehtona on metsäomaisuuden käyttäminen
vakuutena. Silloin lainan ehtoihin tulee maininta, että puunmyyntihakkuita tehtäessä myyntitulot on käytettävä suoraan lainan
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lyhennyksiin. Näin ollen vakuutena olevien kiinteistöjen puunmyyntituloja
ei saada käytettyä vakuusaikana muuhun käyttöön.
Toisena vaihtoehtona voisi olla lainata osa tarvittavasta pääomasta
hautainhoitorahastolta, josta maksetaan kulloinkin voimassa oleva korko.
Näin toimien seurakunta ei joutuisi ottamaan pankista kuin osan rahoitustarpeesta, jolloin laina-aika lyhenisi ja mahdollisesti vakuudeksi asetettua
metsäomaisuutta saataisiin irrotettua aikaisemmin.
Hautainhoitorahaston säännöissä § 8 hautainhoitorahaston hallinto sanotaan:
” Jos rahaston varoja lainataan seurakunnalle, rahastolle on maksettava
käypä korko.”
KN 12.5.2021

Kirkkoneuvosto päätti ottaa enimmillään lainaa hautainhoitorahastolta
200 000 €. Lainaa päätettiin lyhentää puolivuosittain. Kirkkoneuvosto
päätti, että lainasopimus hautainhoitorahastolta otettavasta lainasta tuodaan
seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

KN 10.6.2021

Kirkkoneuvosto käsittelee saamansa ehdotuksen lainasopimuksesta
Oriveden seurakunnan hautainhoitorahaston ja Oriveden seurakunnan
välillä.

ESITYS

Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn lainasopimuksen Oriveden seurakunnan
hautainhoitorahaston ja Oriveden seurakunnan välillä.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

LIITE 2

Lainasopimus

TOIMEENPANO

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

110 §

ALOITTEITA SEURAKUNTALAISELTA

VALMISTELIJA

Aija Nivala, Mika Tapiolinna

ESITTELIJÄ

Aija Nivala
Oriveden seurakunnan luottamushenkilöt saivat seurakuntalaiselta
sähköpostiviestin seurakuntaa koskevissa asioissa. Viestissä oli otettu
kantaa Oriveden seurakuntakeskuksen kuntoon sekä henkilöstöön
liittyviin asioihin.
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Seurakuntalaiselta tulevat aloitteet on syytä käsitellä kirkkoneuvostossa.
Kirkkoneuvoston on hyvä antaa niihin vastaus silloin, kun aloitteessa esille
tulevat asiat ovat sen sisältöisiä, että vaativat kannanottoa.
KN 12.5.2021

Kirkkoneuvosto käsitteli saamansa sähköpostikirjelmän seurakuntalaiselta
ja päätti, että seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen tuodaan vastine
aloitteeseen.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

KN 10.6.2021

Kirkkoherra Mika Tapiolinna ja talouspäällikkö Aija Nivala olivat yhdessä
laatineet vastineen seurakuntalaiselta saatuun sähköpostikirjelmään. Vastine
tuodaan kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi

ESITYS

Esitän, että
1) kirkkoneuvosto käsittelee viranhaltijoiden laatiman esityksen vastineesta
2) vastine annetaan tiedoksi seurakuntalaiselle niiltä osin kun se vaatii asiasisällöltään seurakunnan kannanottoa

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

LIITTEET 3, 4

Sähköpostiviesti aloitteista
Vastine aloitteeseen

TOIMEENPANO

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

111 §

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN 3/2021 PÄÄTÖSTEN
TOIMEENPANO

VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna
Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, huolehtia
kirkkovaltuuston päätösten täytäntöön panosta (KL 10: 1 §). Jos
kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä
järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin
on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta
ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi (KL 10: 6 § 1. mom).
Kirkkovaltuusto 3/2021 (25.5.2021) on tehnyt seuraavat päätökset:
§ 16 Kirkonkirjojen hoitaminen vuoden 2022 alusta
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LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

ESITYS

Kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston kokouksen 3/2021 päätökset
on tehty oikeassa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä
ole muutenkaan lainvastaisia.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

TOIMEENPANO

Kirkkoneuvosto

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

112 §

NUORISOTYÖNOHJAAJA MIKKO SORVAN VIRKAVAPAA-ANOMUS

VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna
Nuorisotyönohjaaja Mikko Sorva anoo palkatonta virkavapaata
Oriveden seurakunnan nuorisotyönohjaajan virastaan ajalle 1.9.202128.2.2022. Hänet on valittu Harjun seurakunnan nuorisotyönohjaajan
virkaan missä on kuuden kuukauden koeaika.
Oriveden seurakunnassa on myönnetty toisen tehtävän hoitamista varten
palkatonta virkavapaata työntekijälle aiempina vuosina kun työntekijä on
sitä anonut.
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LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

ESITYS

Esitän, että nuorisotyönohjaaja Mikko Sorvalle myönnetään anomuksensa
mukaisesti palkatonta virkavapaata ajalle 1.9.2021 - 28.2.2022.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti myöntää nuorisotyönohjaaja Mikko Sorvalle
palkatonta virkavapaata ajalle 1.9.2021 – 28.2.2022 mikäli tehtävään
saadaan nuorisotyön kokemusta ja perehtyneisyyttä omaava henkilö
sijaiseksi. Tehtävä päätettiin laittaa haettavaksi Oikotie-palveluun.
Tehtävään hakuaika päättyy perjantaina 9.7.2021 kello 15.
Kirkkoneuvosto valitsi haastattelutyöryhmään Mikko Sorvan, Kari Mäkisen,
Liisa-Maaria Lenkkerin ja nuorten edustajan. Mikko Sorvalle annettiin
tehtäväksi hankkia haastattelutyöryhmään nuorten edustaja.

LIITE 5
MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

TOIMEENPANO

Kirkkoneuvosto

113 §

TALOUSPÄÄLLIKKÖ AIJA NIVALAN IRTISANOUTUMINEN
VIRASTAAN

VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna
Oriveden seurakunnan talouspäällikkö Aija Nivala on jättänyt
irtisanoutumisilmoituksen talouspäällikön virastaan 1.1.2022 alkaen
eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

ESITYS

Esitän, että
1) talouspäällikkö Aija Nivalalle myönnetään ero talouspäällikön virasta
1.1.2022 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi
2) selvitetään millaisena virkana tämä nykyinen virkasuhde täytetään ja
laaditaan sen mukainen tehtävänkuvaus

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti myöntää Aija Nivalalle eron talouspäällikön virasta
1.1.2022 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Kohta 2 päätettiin käsitellä seuraavan pykälän yhteydessä.
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Aija Nivala poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi
henkilöstöjääviyden vuoksi.
MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

TOIMEENPANO

Kirkkoneuvosto

114 §

TALOUDENHOITO ORIVEDEN SEURAKUNNASSA 1.1.2022

VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna
Oriveden seurakunnan talouspäällikkö eläköityy vuoden 2021 aikana.
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 johtava viranhaltija.
Nykyinen kirkkolaki antaa mahdollisuuden palkata kahden seurakunnan
kesken yhteinen viranhaltija. Kangasalan seurakunnan kanssa on
keskusteltu, että seurakunnilla voisi olla yhteinen johtava taloushallinnon
viranhaltija.
Kirkkoneuvosto esitti kirkkovaltuustolle 15.12.2020 olleessa kokouksessa,
että Oriveden seurakunnan talouden johtava viranhaltija on tulevaisuudessa
yhteinen toisen seurakunnan kanssa, Oriveden seurakunnan talouspäällikön
virkaa ei täytetä ja osa nykyisistä talouspäällikön työtehtävistä jaetaan
muille Oriveden seurakunnan työntekijöille niiltä osin kuin on mahdollista.
Kirkkovaltuusto merkitsi kirkkoneuvoston esitykset tiedoksi pitämässään
kokouksessa 15.12.2020.
Oriveden seurakunta on jatkanut alkuvuoden 2021 aikana neuvotteluja
Kangasalan seurakunnan kanssa talousjohtajan palvelujen hankkimisesta.
Neuvottelujen kuluessa tuli esille, että Kangasalan seurakunta ei pysty
tarjoamaan Oriveden seurakunnalle talousjohtajan palveluja.
Tältä pohjalta asiasta on jouduttu palaamaan lähtöpisteeseen ja erilaisia
vaihtoehtoja on kartoitettu sekä tehty myös kustannuslaskelmia asian osalta.
Asiasta pidettiin valtuustoseminaari 25.5.2021 olleen kirkkovaltuuston
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kokouksen jälkeen ja siellä keskusteltiin erilaisista vaihtoehdoista.
Keskustelujen pohjalta valmistelun pohjaksi otetaan malli, missä
tulevaisuudessa Oriveden seurakunnalla olisi oma talouspäällikkö ja hän
vastaisi samalla myös kiinteistöpäällikön tehtävistä.
Oman talouspäällikön palkkaamista puoltaa erityisesti seuraavat asiat:
Orivedellä säilyisi taloudesta vastaava henkilö, joka olisi tavoitettavissa aina
tarvittaessa ja hän vastaisi taloudesta, jolloin toisten työntekijöiden vastuita
ei tarvitse kasvattaa. Lisäksi työyhteisössä olisi asiantunteva henkilö, joka
olisi työturvallisuuspäällikkö, työterveyshuollon yhteyshenkilö, palkkaasiamies, osallistuisi työnantajan edustajan paikallistason neuvotteluihin
sekä olisi tarvittaessa kirkkoherran kanssa erilaisissa neuvotteluissa.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

ESITYS

Esitän, että kirkkoneuvosto
1) lähtee valmistelemaan oman talouspäällikön palkkaamista Oriveden
seurakuntaan nykyisen viranhaltijan jäädessä pois työstä
2) antaa talouspäällikölle ja kirkkoherralle tehtäväksi laatia tehtävänkuvan
talouspäällikön rekrytointiprosessia varten

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen. Kirkkoneuvosto valitsi työryhmän laatimaan
talouspäällikön tehtäväkuvaa. Työryhmään valittiin Kari Aakula, Aija Nivala
ja Kari Mäkinen.

LIITE 6

Talousyhteistyö Orivesi-Kangasala-muu

MUUTOKSEN HAKU

Valituskielto

TOIMEENPANO

Kirkkoneuvosto

115 §

VIRKAMÄÄRÄYKSEN PYYTÄMINEN ORIVEDEN SEURAKUNNAN 2.
SEURAKUNTAPASTORIN VIRKAAN AJALLE 16.8. - 31.12.2021

Valmistelija

Mika Tapiolinna

Esittelijä

Mika Tapiolinna
Oriveden seurakunnassa on viisi papin virkaa, joista on ollut täytettynä joko
vakituisesti tai määräaikaisesti neljä lähes koko alkuvuoden 2021.
Seurakuntapastori Kari Mäkinen siirtyy ajalle 2.8. - 9.11.2021 hoitamaan
kirkkoherra Mika Tapiolinnan virkavapauden ajaksi kirkkoherran virkaa.
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on antanut viranhoitomääräyksen
asiaan liittyen kokouksessaan 14.4.2021 § 141.
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Kari Mäkisen siirtyessä hoitamaan kirkkoherran tehtävää Oriveden
seurakunnassa pappeja olisi eri tehtävissä ainoastaan kolme. Tästä syystä on
tarpeen palkata viransijaisuuden ja loppuvuoden 2021 ajaksi vs
seurakuntapastori. Tämä onnistunee helpoiten niin, että viransijainen
otetaan Oriveden seurakunnan 2. seurakuntapastorin virkaan.
Seurakuntapastorin viransijaisuus oli haettavana kirkkoHR:ssä siten, että
hakuaika päättyi 19.5.2021. Hakuajalla tehtävää haki seitsemän henkilöä,
joista kuitenkaan kukaan ei ollut saanut pappisvihkimystä ja näin ollen heitä
ei voitu ottaa huomioon tehtävää täytettäessä. Kirkkoherra selvitteli asiaa
Tampereen hiippakunnan notaarin kanssa ja hänen avustuksellaan löydettiin
avoimen hakemuksen jättäneistä papeista muutama ehdokas.
Kirkkoherra suoritti vs seurakuntapastori Henrik Pääkkösen kanssa
haastattelun 29.5.2021. Haastatteluun valikoitui kaksi henkilöä, joista
kuitenkin toinen ilmoitti, ettei ole käytettävissä tehtävään. Haastattelun
perusteella todettiin haastateltava henkilö sopivaksi täytettävään
seurakuntapastorin tehtävään.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

ESITYS

Esitän, että kirkkoneuvosto pyytää Tampereen hiippakunnan
tuomiokapitulilta virkamääräystä vs 2. seurakuntapastorin virkaan ajalle
16.8. - 31.12.2021 pastori Johan Savolalle.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

TOIMEENPANO

Kirkkoneuvosto

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

116 §

YSTÄVYYSSEURAKUNTA PÜHAN AVUSTAMINEN 2021 KORONASTA
JOHTUNEEN RIPPIKOULULEIRIN PERUUNTUMISEN VUOKSI

Valmistelija

Mika Tapiolinna

Esittelijä

Mika Tapiolinna
Oriveden seurakunta on pitänyt vuosittain yhden rippikoululeireistä Virossa
olevassa Pühan seurakunnassa, mikä on Oriveden ystävyysseurakunta. Tämä
leiri jäi pitämättä kesällä 2020 ja samoin käy myös tänä kesänä.
Ystävyysseurakunta on riippuvainen siellä pidettävistä leireistä. Pühan
kirkkoherra Anti Toplaan kirjoittaa seuraavasti: ”Pühan evl. seurakunnan
oma toiminta on täällä pelkästään 200 jäsenisen seurakunnan hartioilla ja
leirikeskuksen vuokraaminen rippileiriä varten Suomen seurakunnille on
meidän perustoiminnan kannalta elintärkeä. Pühan seurakunnassa oli viime
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ja tänä vuonna töissä vain kolme henkilöä pappi, kanttori ja sihteeri. Viime
vuonna tulimme silla tavalla toimeen, että seurakuntalaiset tekivät paljon
vapaaehtoistyötä. Toimeentulossa oli suuri panos niillä seurakunnilla, jotka
jo viime vuonna tukivat peruutusten takia seurakuntaa erikoisavustuksella.
Oriveden seurakunta tuki viime vuonna Pyhän seurakuntaa 4000 eurolla.”
Pühan kirkkoherra jatkaa seuraavasti: ”koska olemme tähän asti 19. 26.6.2021 varattu leirin ajankohdalle tehtyjen muiden majoitustarjouskysynnälle joutuneet vastaaman kielteisesti, pyydämme mahdollisuuksien
mukaan myös tänä vuonna Oriveden seurakunnalta erikoisavustusta, että
voisimme pitää seurakunnan perustoimintaa yllä ja tarjota seuraavana
vuonna teille hyvätasoista rippileirin palvelua.”
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

ESITYS

Esitän, että Oriveden seurakunta maksaa ylimääräisen avustuksen Pühan
seurakunnalle rippikoulutyön budjetista ja sen suuruus on majoitusmaksujen
suuruinen.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen. Kirkkoneuvosto päätti avustussummaksi 4.200 €.

LIITE 7

Pühan kirkkoherra Anti Toplaanin anomus

TOIMEENPANO

Kirkkoherra

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

117 §

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

VALMISTELIJA

Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Aija Nivala

KN 17.2.2021

Kirkkoneuvoston nimeämä talouden tasapainottamistyöryhmä on
kokoontunut kuusi kertaa syyskuun 2020 – helmikuun 2021 välisenä
aikana.
Työryhmään kuuluivat viran puolesta kirkkoherra Mika Tapiolinna ja
talouspäällikkö Aija Nivala, työntekijöiden edustajina Marja-Leena Viljanen
ja Henrik Pääkkönen sekä luottamushenkilöistä Kari Aakula, Jyrki Kallio ja
Juha Hakonen.
Työskentelyn aikana käytiin läpi seurakunnan kiinteistöt ja henkilöstö.
Lisäksi käytiin läpi toimenpiteitä tulopohjan kartuttamiseksi sekä
vastaavasti menopohjan vähentämiseksi.
Työryhmä kokoontui 3.2.2021 ja teki väliraportin käytyjen työskentelyjen
pohjalta kirkkoneuvostolle mahdollista jatkotyöskentelyä varten.
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Kirkkoneuvosto kävi läpi saamansa raportin ja totesi, että
kiinteistöstrategian tekeminen 2021 - 2026 annetaan kiinteistöasioiden
vastuuryhmän tehtäväksi ja kappelineuvostolta pyydetään kannanotto
Juupajoen kappelineuvoston alueella sijaitsevien kiinteistöjen osalta.
Henkilöstön ja muiden asioiden osalta talouden tasapainottamistyöryhmä
jatkaa työskentelyä. Lisäksi todettiin, että jokainen vapautuva työtehtävien
hoitaminen pohditaan erikseen.
KN 10.6.2021

Talouden tasapainottamistyöryhmä kokoontui vielä jatkotyöskentelyyn
kolme kertaa, jolloin he menivät läpi henkilöstön työaloittain ja tulevat
eläköitymiset seuraavien viiden ja kymmenen vuoden aikana sekä niihin
liittyvät mahdolliset työtehtävien täyttämättä jättämiset talouden
näkökulmasta.
Sijoitustoiminta, niihin liittyvät tuloutukset sekä seurakunnan muut
mahdolliset maksutuotot käytiin läpi.
Talouden tasapainottamistyöryhmän kevään 2021 aikana kokouksissa
käydyistä asioista koostetaan raportti ja niiden euromääräinen vaikutus
seurakunnan talouteen tulevina vuosina.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

ESITYS

Kirkkoneuvosto käy läpi työryhmän työskentelyn pohjalta saamansa
raportin ja sen vaikutukset talouden sopeuttamisessa tulevina vuosina.
Tarvittaessa kirkkoneuvosto voi antaa työryhmälle mahdollisia lisäohjeita
jatkotyöskentelyä varten.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen. Kirkkoneuvosto antoi kiitokset monipuolisesta
talouden tasapainottamistyöryhmän raportista. Kirkkoneuvosto merkitsi
raportin tiedoksi ja totesi, että työryhmän työskentely on päättynyt.

LIITE 8

Talouden tasapainottamistyöryhmän raportti

TOIMEENPANO

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

118 §

TIEDUSTELU HAUTAPAIKAN SÄILYTTÄMISESTÄ JUUPAJOEN
HAUTAUSMAALLA

VALMISTELIJA

Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Aija Nivala
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Satu Talvio lähestyi seurakuntaa ja tiedusteli seurakunnalta mahdollisuutta
ottaa Aronssonien hautapaikka seurakunnan hallintaan. Hautapaikka
sijaitsee Juupajoen hautausmaalla kirkon läheisyydessä, hautatunnus
10D 20 05-07.
Hautapaikka on reunakivellinen hiekkahauta, jossa on jäljellä haudanhoitosopimusta vuoteen 2022 asti. Hautapaikalla on korkea luonnonkivimäinen
hautataulu.
Talouspäällikkö oli asiasta yhteydessä Satu Talvioon. Keskustelimme siitä
mahdollisuudesta, että jos seurakunta ottaisi hautapaikan säilytettäväkseen
niin olisiko omainen valmis luopumaan reunakivellisestä hiekkahaudasta ja
hauta-alue muutettaisiin nurmipinnalle. Tällöin seurakunnalle ei tulisi
hauta-alueesta muuta velvoitetta kuin nurmialueen hoitaminen.
Omainen on valmis luopumaan hautapaikan reunakivellisestä hiekkaalueesta ja suostuu alueen nurmettamiseen. Seurakunta kuitenkin hoitaisi
haudanhoitosopimuksen loppuun asti vuoteen 2022, mutta reunakivet
seurakunta saa poistaa haluamanaan aikana ja nurmettaa hauta-alueen.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

ESITYS

Esitän, että
1) seurakunta ottaa hautapaikan säilytettäväkseen ja hoitaa haudan hoidon
sopimuksen mukaisesti vuoden 2022 loppuun asti
2) seurakunta poistaa hautapaikan reunakivet hoitosopimuksen
päättymisen jälkeen ja nurmettaa hauta-alueen

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

LIITE 9

Valokuva hautapaikasta

TOIMEENPANO

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

119 §

ORIVEDEN SOTAVETERAANIT RY:N HAKEMUS VETERAANIMUSEON
TUKEMISEKSI

VALMISTELIJA

Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Aija Nivala
Oriveden Sotaveteraanit ry rakentaa puretun perinnekorsun tilalle talkoilla
hirsirakenteisen perinnemuseon vuoden 2021 aikana tukijoiden ja saatavien
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avustusten avulla. Tarkoituksena on säilyttää sotaveteraanien keräämä
materiaali tiloissa, jossa ne eivät mene huonoksi ja ovat kaikkien nähtävillä.
Museon sijainti olisi kotiseutumuseon, Oriveden koulukeskuksen ja jäähallin
sekä kuntoportaiden läheisyydessä. Yhdistyksen aktiivit ovat sitoutuneet
rakennushankkeen toteuttamiseen.
Oriveden Sotaveteraanit ry toivoo Oriveden seurakunnan tukevan rakennusprojektia sopivaksi katsomallaan summalla.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

ESITYS

Esitän, että kirkkoneuvosto tukee Oriveden Sotaveteraanit ry:n rakennusprojektia sopivammaksi katsomallaan tukisummalla kirkkoneuvoston
käyttömäärärahoista.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti tukea Oriveden Sotaveteraanit ry:n
rakennusprojektia 1.500 eurolla. Tukisumma maksetaan kirkkoneuvoston
käyttömäärärahoista.

LIITE 10

Tukianomus

TOIMEENPANO

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

120 §

MUUT ASIAT
1. Juupajoen Toivontuvan piha-alueen rakentaminen
2. Väliaikainen vuokratila työtilaksi

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

ESITYS

1. Juupajoen Toivontuvan piha-alueen rakentaminen
Juupajoen Toivontuvan piha-alueen rakentamiselle on todettu olevan
tarvetta.
2. Väliaikainen vuokratila työtilaksi
Seurakuntakeskuksen remontin vuoksi on tullut esille tarve työtiloista.

PÄÄTÖS

1. Juupajoen Toivontuvan piha-alueen rakentamista ja siitä aiheutuvia
kustannuksia päätettiin selvittää lisää. Asia tuodaan päätettäväksi
seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen kappelineuvoston esityksen
pohjalta.
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2. Väliaikainen vuokratila työtilaksi
Kirkkoneuvosto päätti, että väliaikaista vuokratilaa työtilaksi ei vuokrata.
MUUTOKSENHAKU

Valitusosoitus

121 §

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
Kirkkoherra:
6/2021
Talouspäällikkö:
5/2021
Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

ESITYS

Kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

PÄÄTÖS

Esityksen mukaisesti.

MUUTOKSENHAKU

Otto-oikeus

122 §

TIEDOKSI

VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna, Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna, Aija Nivala
1)
2)
3)
4)
5)

2.6.2021Lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän muistio 2/2021
Kiinteistöasiain vastuuryhmän muistio 3/2021
Kirkkohallituksen kuukausiraportti huhtikuu 2021
Längelmäen kirkkotoimikunnan muistio 2.6.2021
Tähtiniemessä sijaitsevan vuokra-asunnon vapautuminen 1.9.2021

ESITYS

Kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedoksi saatetuksi.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

123 §

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJEET
17/2021 Piispainkokouksen päätös sairaalapapin ja kehitysvammaistyön
papin virkoihin vaadittavasta tutkinnosta
18/2021 Seurakuntien toiminnan ja palvelujen maksullisuus
20/2021 Seurakuntavaalit 2022
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KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJEET
A6/2021 Ohjeet yhteistyötoimikunnan asettamista ja
työsuojeluvaltuutettujen valintaa varten
Yleiskirjeet ovat luettavissa:
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksenyleiskirjeet
https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet/yleiskirjeet2020LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

ESITYS

Kirkkoneuvosto merkitsee yleiskirjeet tiedoksi saatetuiksi.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

124 §

ILMOITUSASIAT

ESITYS

Merkitään tiedoksi kirkkoneuvoston seuraava kokous, joka on
keskiviikkona 25.8.2021 kello 16.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

125 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.53.

