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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
KOKOUSAIKA

Keskiviikko 12.5.2021 klo 16.00 – 19.25

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
”
”, poistui kokouksesta klo 18 §:n 96 käsittelyn
aikana
jäsen
este
jäsen

VARAJÄSENET
Ingraeus Henry

este

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

talouspäällikkö, esittelijä
toimistosihteeri, sihteeri

__________________________________________________________________________________________________________
Mika Tapiolinna
Jaana Valberg
puheenjohtaja
sihteeri

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

___ / ___ 2021

___________________________________________________
Raili Oittinen

_________________________________________________
Markku Pärssinen

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO
Kokouksen pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Oriveden seurakunnan
kirkkoherranvirastossa 18.5. – 16.6.2021
Orivedellä ____/_____ 2021
Mika Tapiolinna, kirkkoherra
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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
89 § KOKOUSTIEDOT
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Raili Oittinen.
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 6.5.2021.
Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
ESITYS

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

PÄÄTÖS

1. Todettiin läsnäolijat.
2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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 Raili Oittinen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana.

PÄÄTÖS

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raili Oittinen ja Markku Pärssinen.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
ESITYS

Hyväksytään kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen työjärjestyksen seuraavilla lisäyksillä.
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§ 99 Seurakuntakeskuksen piha-alueen leikkipaikan rakentaminen
§ 100 Muut asiat
- Rippikoululeirin ryhmäkoon ylittäminen Päiväkumpu 1 –leirillä 7. –
14.6.2021 ja Saarenmaa-leirillä 23. – 30.7.2021
- Turvallisuusvastaavan nimeäminen Päiväkumpu 1 -rippileirille
MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

LIITE 1

Kokouksen työjärjestys

90 §

KIRKONKIRJOJEN PITO VUODEN 2022 ALUSTA

VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna
Kirkkohallitus on vuonna 2019 antanut yleiskirjeen nro 4, jossa se kertoo
tavoitteeksi koota kirkkoherranvirastojen väestökirjanpitoa koskevat
tehtävät alueellisiin keskusrekistereihin (esittelyn liite).
Seurakuntien kesken on käyty vapaamuotoisia ja alustavia keskusteluja siitä,
millainen keskusrekisteri olisi toimiva, tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas.
Tampereen keskusrekisteriin liittymisen suurimpana kynnyksenä on hinta.
Oriveden seurakunnan osalta se merkitsisi n 20 500 € ja lisäksi tuloja jäisi
tulematta n 9 500 €. Seurakuntien taloudet edellyttäisivät sellaista
väestökirjanpidon kehittämistä, joka ei lisää kustannuksia vaan mieluusti
säästäisi niitä.
Oriveden seurakunnan liittyminen Tampereen aluekeskusrekisteriin
tulee tapahtua vuoden 2022 alusta. Liittymisen seurauksena
väestötietojärjestelmän ylläpitoon liittyvät tehtävät siirtyvät hoidettavaksi
aluekeskusrekisterissä Tampereella.
Kirkkoherranviraston toiminta Orivedellä jatkuu myös muutoksen jälkeen.
Virastossa hoidetaan jatkossa mm. tila- ja toimitusvarauksia.
Aluekeskusrekisterin johtaja Kari Salonen pyydetään vierailemaan
kirkkoneuvoston kokoukseen kertomaan aluekeskusrekisterin
tulevaisuuden suunnitelmista ja kulurakenteesta.
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Oriveden seurakunnan tulee tehdä 30.4.2021 mennessä päätös liittymisestä
Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 lukien.
KN 18.3.2021

Oriveden kirkkoneuvosto kuuli Tampereen aluekeskusrekisterin johtajan
Kari Salosen esityksen aluekeskusrekisteristä ja esitti hänelle kysymyksiä.
Kirkkoneuvosto kävi periaatekeskustelun liittymisestä
aluekeskusrekisteriin.

LAVA

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

KN 13.4.2021

Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin vt johtaja Heikki Pelkonen esitteli
heidän keskusrekisteriä teamsin välityksellä kokouksessa 13.4.2021.
Kirkkoneuvosto kävi keskustelua asiasta ja päätti siirtää päätöksen teon
toukokuun kokoukseen, mihin mennessä saamme kummastakin
vaihtoehdosta käyttäjäkokemukset. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti pyytää
Tampereen seurakuntayhtymän yhteiseltä kirkkoneuvostolta jatkoaikaa
liittymispäätöksen tekemiselle.

KN 12.5.2021
ESITYS

PÄÄTÖS

Esitän, että
1) kirkkoneuvosto käy lopullisen keskustelun siitä kumpaan
aluekeskusrekisteriin liittyminen on Oriveden seurakunnan kannalta
parempi vaihtoehto. Liittymispäätöksen tekemisessä on syytä ottaa
huomioon se kumpi vaihtoehdoista on taloudellisessa mielessä parempi
sekä mahdolliset muut tehtäväjärjestelyt Oriveden seurakunnassa.
2) kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se tekee lopullisen
liittymispäätöksen asiassa.
3) kirkkoneuvosto antaa kirkkoherralle valtuudet allekirjoittaa
liittymissopimus Oriveden seurakunnan puolesta.
1) Kirkkoneuvosto kävi lopullisen keskustelun siitä kumpaan
aluekeskusrekisteriin liittyminen on Oriveden seurakunnan kannalta
parempi vaihtoehto. Liittymispäätöksen tekemisessä on syytä ottaa
huomioon se kumpi vaihtoehdoista on taloudellisessa mielessä parempi
sekä mahdolliset muut tehtäväjärjestelyt Oriveden seurakunnassa.
2) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Oriveden seurakunta
liittyy Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin 1.1.2022.
3) Kirkkoneuvosto antoi kirkkoherralle valtuudet allekirjoittaa
liittymissopimus Oriveden seurakunnan puolesta.
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LIITTEET 2,3

Sopimus Lahden aluekeskusrekisteri
Sopimus Tampereen aluekeskusrekisteri

TOIMEENPANO

Kirkkoneuvosto

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

91 §

TALOUSTILANNE 30.4.2021

VALMISTELIJA

Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Aija Nivala
Kirkollisverotulon toteuma oli huhtikuun lopussa 739 937 €. Vastaavana
aikana viime vuonna verotuloja kertyi 695 618 €. Alkuvuoden
kumulatiivinen kertymä on 6 % suurempi kuin vastaavana aikana viime
vuonna.
Toteumavertailuja talousarvioon nähden:
- toimintatuotot
35,0 %
- toimintakulut
40,2 %
- henkilökulut
31,2 %
- palveluiden ostot
26,6 %
- ostot tilikauden aikana
30,8 %
Toteumavertailut pääluokittain:
- hallinto
- seurakuntatyö
- hautatoimi
- kiinteistötoimi

31,7 %
25,7 %
39,8 %
22,7 %

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
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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
92 §

OSTOTARJOUS TOLLION TILOISTA 177-404-1-125 JA 177-404-1-123

VALMISTELIJA

Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Aija Nivala
Oriveden seurakunnalle tuli ostotarjous Tollio-nimisistä tiloista 177-404-1125 ja 177-404-1-123. Tilat sijaitsevat Hoivalan kylässä Juupajoella. Tilat
käsittävät maa-alueen, joka on tullut aikoinaan Juupajoen seurakunnalle
testamenttilahjoituksena. Tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on n. 29 ha, josta
peltoa n. 6,5 ha. Pelto ei ole EU-tukikelpoista. Tilaan 177-404-1-123 liittyy
myös luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on n. 9,3 ha, joka sisältyy tilojen
yhteenlaskettuun pinta-alaan. Juupajoen seurakunta on aikoinaan saanut
tästä kertaluonteisen korvauksen, rauhoituspäätös on pysyvä. Tiloista on
tarjottu yhteensä 80 000 €.
Kiinteistövastuuryhmä käsitteli ostotarjousta kokouksessaan 12.1.2021.
Keskusteltiin tilaan sisältyvästä luonnonsuojelualueesta ja pyydetään
kirkkoneuvostoa käymään keskustelua siitä myydäänkö alue tilan mukana
vai jätetäänkö se edelleenkin seurakunnan omistukseen.
Ostotarjouksen tehneeltä tiedustellaan vielä sitä mikä ajatus heillä on
tästä luonnonsuojelualueesta, koska vapaata liikkumista ei saa alueella estää.
Ostotarjous liitteenä.
Metsänhoitoyhdistykseltä on pyydetty arvio kyseisistä metsätiloista. Arvio
pyritään saamaan kokoukseen mennessä.

KN 19.1.2021

Kirkkoneuvosto päätti, että ostotarjous Tollion tiloista 177-404-1-125 ja
177-404-1-123 lähetetään uudelleen valmisteltavaksi ja Juupajoen
kappelineuvostolle käsiteltäväksi lausunnon antoa varten. Tämän jälkeen
asia tuodaan kirkkoneuvostolle uudelleen käsiteltäväksi.
Kappelineuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 16.3.2021 ja antoi siitä
kirkkoneuvostolle seuraavanlaisen lausunnon:
Kappelineuvoston mielestä tällä hetkellä ei nähdä tarvetta Tollion tilan
myymiselle, koska tila on tullut seurakunnalle lahjoituksena.
Lisäksi kappelineuvosto esittää, että tilaan kuuluva luonnonsuojelualue
jätettäisiin seurakunnalle mahdollisessa myyntitilanteessa.
Talouspäällikkö teki kokouksessa uuden päätösesityksen ja esitti, että asia
palautetaan uudelleen kappelineuvoston käsiteltäväksi.

KN 12.5.2021

Kappelineuvosto käsitteli asiaa uudelleen kokouksessaan 27.4.2021 ja
antoi seuraavan lausunnon:
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1. Tilaa ei myydä huolimatta tiedoksi tulleista uusista seikoista eli
ostotarjouksen jättäneistä henkilöistä.
2. Jos tila tulevaisuudessa myydään, se pannaan julkiseen myyntiin.
3. Jos tila pannaan julkiseen myyntiin, on harkittava, että myydäänkö
kiinteistöt yhdessä vai erikseen. Alueiden rakennusoikeudet on selvitettävä.
4. Luonnonsuojelualue jää mahdollisen myynnin ulkopuolelle.
5. Tässä vaiheessa pellot vuokrataan.
LAVA

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

ESITYS

Kirkkoneuvosto päättää, että toistaiseksi tilaa ei myydä, koska tila liittyy
valmistelussa olevaan kiinteistöstrategiaan. Strategiassa otetaan myös kantaa
Tollion tilaan liittyvään luonnonsuojelualueeseen.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

TOIMEENPANO

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

93 §

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 euron 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
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.
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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.”
LAVA

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

ESITYS

Esitän, että
1) kirkkoneuvosto keskustelee mahdollisen lainan ottamisesta hautainhoitorahastolta, josta maksetaan käypä korko.
2) laina hautainhoitorahastolta olisi enintään 200 000 €.
3) lainaa lyhennettäisiin puolivuosittain.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että lainasopimus
hautainhoitorahastolta otettavasta lainasta tuodaan seuraavaan
kirkkoneuvoston kokoukseen.

TOIMEENPANO

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

94 §

LAINATARJOUKSET PAIKALLISPANKEILTA

VALMISTELIJA

Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Aija Nivala
Oriveden seurakunta on pyytänyt lainatarjoukset paikallispankeista PohjoisHämeen OP ja SP Sinetti. Lainarahoituksen tarve on Oriveden seurakuntakeskuksen ilmastoinnin ja käyttövesiputkistojen saneeraukseen.
Osa investoinnin kustannuksista rahoitetaan kassavaroilla ja lisäksi
varaudutaan 400 000 euron lainarahoitukseen tai vaihtoehtoisesti rahastovarojen purkamiseen.
Kirkkovaltuuston kokouksessa 28.1.2021 valtuutettu Hjerppe jätti ponsiesityksen, jossa kirkkoneuvostoa velvoitetaan selvittämään mahdollisuus
investoinnin rahoittaminen rahastovarojen purkamisen sijaan lainarahoituksella mikäli lainarahoitus voidaan todeta kokonaistaloudellisesti
edullisimmaksi.
Kirkkoneuvosto käsittelee paikallispankeista tulleet lainatarjoukset ja
hyväksyi niiden pohjalta Pohjois-Hämeen Osuuspankin antaman
lainatarjouksen.
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Kirkkoneuvosto valtuutti talouspäällikön neuvottelemaan 400.000 euron
lainan ehdoista ja päättämään pankin tarvitsemista vakuuksista mikäli
Oriveden seurakuntakeskus on riittävä lainan vakuudeksi.
KN 12.5.2021

Pohjois-Hämeen Osuuspankin kanssa on keskusteltu lainan vakuuksista.
Pankin näkökulmasta seurakuntatalon vakuutena käyttäminen vaatisi
kohteesta riippumattoman arvioijan tekemän arviointikirjan, koska heidän
näkökulmastaan seurakuntatalon kiinteistö on erikoiskohde.
Metsäkiinteistön käyttäminen vakuutena olisi mutkattomampaa, koska siitä
pankki saa tehtyä arvion omilla arviointijärjestelmillään.
Metsäkiinteistön ollessa lainan vakuutena siellä tehdään normaalit metsänhoidolliset työt. Jos vakuutena olevalla metsäkiinteistöllä tehdään isompia
hakkuita, niin niistä saatava puunmyyntitulo käytetään lainan lyhennyksiin.
Tästä tulisi ehto lainapapereihin.
Metsähoitoyhdistykseltä täytyy pyytää ehdotus sopivista metsäpalstoista
joita voitaisiin käyttää lainan vakuuksiin. Heiltä pyydetään soveltuvista
kiinteistöistä käypä arvo ja saadusta arviosta 60 % on vakuuden arvo.

LAVA

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

ESITYS

Esitän, että
1) kirkkoneuvosto päättää käytetäänkö lainan vakuutena seurakuntakeskuksesta laadittavaa arviointikirjaa vai metsäomaisuutta.
2) Metsänhoitoyhdistyksen kanssa kartoitetaan sopivimmat
metsäkiinteistöt, joita voitaisiin käyttää lainan vakuutena.
3) kirkkoneuvosto tekee periaatepäätöksen siitä jos vakuutena käytetään
metsäomaisuutta niin siirretäänkö mahdollisia hakkuita vakuusajan
jälkeiseen hetkeen, koska vakuusaikana vakuutena olevien
metsäkiinteistöjen puunmyyntitulot tulee käyttää lainan lyhennyksiin.
4) talouspäällikölle annetaan valtuudet hoitaa lainan vakuuteen liittyvät
asiakirjat ja käymään pankin kanssa vaadittavat lainaneuvottelut ja
allekirjoittamaan lainahakemus.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti, että
1) lainan vakuutena käytetään metsäomaisuutta.
2) Metsänhoitoyhdistyksen kanssa kartoitetaan sopivimmat
metsäkiinteistöt, joita voitaisiin käyttää lainan vakuutena.
3) mahdollisia hakkuita siirretään vakuusajan jälkeiseen hetkeen, koska
vakuusaikana vakuutena olevien metsäkiinteistöjen puunmyyntitulot
tulee käyttää lainan lyhennyksiin.
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4) talouspäällikölle annetaan valtuudet hoitaa lainan vakuuteen liittyvät
asiakirjat ja käymään pankin kanssa vaadittavat lainaneuvottelut ja
allekirjoittamaan lainahakemus enimmillään 200.000 €.
TOIMEENPANO

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus
Kari Aakula poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi yhteisöjääviyden
vuoksi.

95 §

METSÄMAAN OSTOTARJOUS KIINTEISTÖSTÄ 562-416-1-177
Seurakunnalle on tullut metsämaan ostotarjous maa-alueesta, joka sijaitsee
Oriveden aseman alueella Leiripirtin läheisyydessä. Määräala on pintaalaltaan n. 6 800 m2 , josta on tarjottu 12 500 €.
Oriveden kaupungilla on hankkeilla aseman seudun kehittäminen.
Vielä ei ole tietoa mitä ja mistä kaavoitetaan ja mikä olisi alueen tuleva
käyttötarkoitus. Seurakunnan näkökulmasta voitaisiin odottaa aseman
seudun kehittämishankkeen etenemistä ja tulevaa käyttötarkoitusta, koska
ostotarjoukseen liittyvä määräalue sijaitsee tällä alueella.

LAVA

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

ESITYS

Esitän, että toistaiseksi seurakunta ei hyväksy määräalan ostotarjousta
kiinteistöstä 562-416-1-117 vaan odottaa aseman seudun
kehittämishankkeen etenemistä ja tulevaa käyttötarkoitusta.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

LIITE 4

Ostotarjous

TOIMEENPANO

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

96 §

ALOITTEITA SEURAKUNTALAISELTA

VALMISTELIJA

Aija Nivala

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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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
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.
LAVA

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

ESITYS

Kirkkoneuvosto käsittelee saamansa sähköpostikirjelmän seurakuntalaiselta
ja antaa palautteen siinä esiin nousseisiin asioihin.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen. Kirkkoneuvosto päätti, että seuraavaan
kirkkoneuvoston kokoukseen tuodaan vastine aloitteeseen.

LIITE 5

Sähköpostiviesti aloitteista

TOIMEENPANO

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

97 §

KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE 1.6. - 30.9.2021

VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna
Kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelman kerättävistä kolehdeista
kirkkoherran esityksestä. Liitteessä on suunnitelma 1.6. – 30.9.2021
kerättävistä kolehtikohteista.

LAVA

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

ESITYS

Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteessä olevan kolehtisuunnitelman
noudatettavaksi Oriveden seurakunnassa ajalle 1.6. - 30.9.2021.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

LIITE 6

Kolehtisuunnitelma 1.6. – 30.9.2021

TOIMEENPANO

Kirkkoherra

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

98 §

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN 2/2021 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
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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
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 2/2021 (28.4.2021) on tehnyt seuraavat päätökset:
§ 9 Oriveden seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020
§ 10 Hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2020
§ 11 Oriveden seurakunnan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2020
§ 12 Sähköiset kokouskäytännöt
Oriveden kirkkovaltuuston työjärjestys
LAVA

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

ESITYS

Kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston kokouksen 2/2021 päätökset
on tehty oikeassa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä
ole muutenkaan lainvastaisia.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

TOIMEENPANO

Kirkkoneuvosto

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

99 §

SEURAKUNTAKESKUKSEN PIHA-ALUEEN LEIKKIPAIKAN
RAKENTAMINEN

VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna
Kirkkoneuvosto päätti ottaa asian käsiteltäväkseen sen kiireellisyyden
vuoksi kirkkoneuvoston ohjesäännön § 5 mukaisesti.

KN 18.3.2021

Kasvatuksen vs lähiesimies on jättänyt lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän
kokouksen ja kasvatustyön tiimin osalta esityksen Oriveden
seurakuntakeskuksen pihan leikkialueen kunnostamisesta.
Kunnostamistoimenpiteisiin on ollut määräraha vuonna 2020 ja tämän
vuoden talousarviossa on seurakuntakeskuksen ulkoalueiden
kunnostamiseen varattu määräraha. Ulkoilualueen hyödyntäminen ja sen
kunnostaminen auttavat monella tavalla seurakunnan varhaiskasvatusta sekä
mahdollistavat lasten monipuolisen kehittymisen. Suunnitelmassa on
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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
huomioitu turvamääräykset ja se, millainen alueen pitää olla, jotta sitä
pystytään hyödyntämään monipuolisesti. Lisäksi kustannuksia voidaan
pienentää käyttämällä omaa työvoimaa alueen kaivamisessa ja muissa
työvaiheissa. Kunnostettuna alueena leikkipaikka on seurakunnan
käyntikortti ja lisää keskustan alueen leikkipaikkojen määrää.
Kirkkoneuvosto päätti antaa vs kasvatuksen lähiesimiehelle valtuudet lähteä
suunnittelemaan piha-alueen kunnostamista. Piha-alueen kunnostamista
tulee viedä eteenpäin määrärahojen puitteissa.
KN 12.5.2021

Vs kasvatuksen lähiesimies Mari Sorva on konsultoinut kaupungin
puutarhuria ja paikallisia maanrakennusyrittäjiä ja näiden pohjalta on
yhdessä lastenohjaaja Henna Mäkirannan kanssa tehnyt lopullisen
suunnitelman srk-keskuksen piha-alueen leikkipaikasta.
Suunnitelmien pohjalta hän pyysi tarjouksen viideltä yrittäjältä, joista kolme
jätti tarjouksen. Tarjouksen jättivät Apupapu, Hämeen Viherrakennus Oy ja
Villein Oy.
Leikkikenttähankkeeseen oli varattu tämän vuoden budjetissa määrärahoja
n 8000 €, mutta ne eivät aivan riitä hankkeen viemiseksi kerralla loppuun,
vaan lisää tarvitaan n 2000 €.

LAVA

Lapsiasiavaikutuksien arviointi on tehty 18.3.2021 § 55 käsittelyn
yhteydessä.

ESITYS

Esitän, että kirkkoneuvosto
1) hyväksyy Apupapun tarjouksen, sillä se on kaikkein edullisin,
2) antaa omista käyttömäärärahoistaan hankkeeseen n 2000 € leikkialueen
kunnostamisen loppuun saattamiseksi.

PÄÄTÖS

Esityksen mukaisesti.

TOIMEENPANO

Kirkkoherra

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

100 §

MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto päätti ottaa asian käsiteltäväkseen sen kiireellisyyden
vuoksi kirkkoneuvoston ohjesäännön § 5 mukaisesti.
1. Rippikoululeirien ryhmäkoon ylittäminen
Päiväkumpu 1 (7. – 14.6.2021) ja Saarenmaa (23. – 30.7.2021)
–rippikoululeireillä 25 osallistujan raja ylittyy. Rippikoulusuunnitelma 2017
(RKS 2017) määrittää, että rippikoulun enimmäismäärän tulee olla enintään
25 nuorta. Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto voi erityisistä syistä
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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
päättää ryhmäkoon ylittämisestä. Oriveden seurakunnan rippikouluryhmiin
Päiväkumpu 1 ja Saarenmaa on osallistumassa 26 nuorta. Ryhmäkoko on
kasvanut yli 25, johtuen ikäluokan suuresta koosta sekä siitä, että muutama
talvileirille ilmoittautunut päätti vaihtaa rippikouluryhmää talvelta kesälle
talvileirin paikan ja suoritustavan muututtua koronatilanteen vuoksi.
2. Turvallisuusvastaavan hyväksyminen
Päiväkumpu 1 (7. – 14.6.2021) rippikoululeirin turvallisuusvastaavaksi
kirkkoneuvosto hyväksyy nuorisotyönohjaaja Mikko Sorvan.
3. Kirkkoneuvoston kokousaika
Kirkkoneuvoston seuraava kokous siirretään perjantailta 10.6.2021
torstaille 10.6.2021 kello 13.
4. Kirkkovaltuuston kokous
Kirkkovaltuusto kokoontuu päättämään aluekeskusrekisteriasiasta
tiistaina 25.5.2021 klo 18.
LAVA

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

ESITYS

Kirkkoneuvosto hyväksyy päätökset esityksien mukaisesti.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus 1,2

101 §

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT

Valituskielto 3,4

Kirkkoherra:
5/2021
Talouspäällikkö:
4/2021
Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.
ESITYS

Kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

MUUTOKSENHAKU

Otto-oikeus
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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
102 §

TIEDOKSI

VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna, Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna, Aija Nivala
1) Kiinteistöasiain vastuuryhmän muistio 6.4.2021
2) Kappelineuvoston pöytäkirja 3/2021
3) Kirkkohallituksen täysistunnon 20.4.2021 pöytäkirjanote:
Rakennusavustusten jako 2021
4) Jääskeläisen testamenttirahaston varojen käyttö 2021
5) Jumalanpalvelusuunnitelma toukokuu – joulukuu 2021
6) Kaatuneitten muistopäivän 16.5.2021 seppeleen laskijat

ESITYS

Kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedoksi saatetuksi.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen. Lisäksi kirkkoneuvosto valitsi kaatuneiden
muistopäivän seppeleen laskijat seuraavasti
Orivesi

Mika Tapiolinna

Juupajoki

Markku Pärssinen

Eräjärvi

Kari Aakula

Längelmäki Heikki Salomaa ja Aija Nivala
LIITTEET 7, 8, 9

Kiinteistöasiain vastuuryhmän muistio 6.4.2021
Kappelineuvoston pöytäkirja 3/2021
Jumalanpalvelussuunnitelma toukokuu – joulukuu 2021

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

103 §

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJEET
16/2021 Kirkkohallituksen antaman väliaikaisen määräyksen voimassaolo
on päättynyt
15/2021 Kesätyösetelit
14/2021 Sähköisen kokousmenettelyn vuoksi tarpeelliset määräykset
seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimielinten työjärjestyksiin sekä ohjeja johtosääntöihin
13/2021 Suositus sidonnaisuuksien ilmoittamisesta kirkossa
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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJEET
A5/20211 1. Ryhmähenkivakuutussopimus 2021-2022 2. Muutos
KirVESTES 2020 - 2022 88 §:n soveltamisohjeeseen 3. Muutos
luottamusmieskurssin ajankohtaan/järjestämistapaan
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

104 §

ILMOITUSASIAT

ESITYS

Merkitään tiedoksi

PÄÄTÖS

Ilmoitusasioita ei ollut.

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

105 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.25.

