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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
KOKOUSAIKA

Tiistai 13.4.2021 klo 16 – 19.56

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

VARAJÄSENET

LÄSNÄOLO-OIKEUTETUT
Eronen Ulla
kirkkovaltuuston pj, poistui klo 16.40
Aakula Kari
kirkkovaltuuston varapj.
MUUT LÄSNÄOLIJAT
Nivala Aija
Valberg Jaana
Pelkonen Heikki
ALLEKIRJOITUKSET

talouspäällikkö, esittelijä
toimistosihteeri, sihteeri
Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin johtaja

__________________________________________________________________________________________________________
Mika Tapiolinna
Markku Pärssinen
Jaana Valberg
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
§:t 66, 69 – 88
§:t 67, 68

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

___ / ___ 2021

___________________________________________________
Pauliina Helperi

_________________________________________________
Liisa-Maaria Lenkkeri

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO
Kokouksen pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Oriveden seurakunnan
kirkkoherranvirastossa 14.4. – 3.5.2021
Orivedellä ____/_____ 2021
Mika Tapiolinna, kirkkoherra
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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
66 § KOKOUSTIEDOT
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Kirsi Mäkinen.
Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin johtaja Heikki Pelkonen esitteli
kokouksen alussa aluekeskusrekisterin toimintaa.
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 8.4.2021.
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 Markku Pärssinen ja Pauliina Helperi.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana.

PÄÄTÖS

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pauliina Helperi ja Markku Pärssisen tilalle
Liisa-Maaria Lenkkeri.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
ESITYS

Hyväksytään kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.
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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
LIITE 1

Kokouksen työjärjestys

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

67 §

KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN TAVOITTEET

VALMISTELIJA

Markku Pärssinen

ESITTELIJÄ

Markku Pärssinen
Kirkon työmarkkinalaitos on julkaissut 12.3.2018 ohjeita seurakunnille
ylimmän johdon palkkausjärjestelmästä ja peruspalkoista. Tämän mukaisesti
seurakunnan ylimmälle johdolle tulee asettaa tavoitteet sekä päättää
arviointiprosessista.
Oriveden seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 12.3.2020
seurakunnan kirkkoherran ja talouspäällikön tavoitteet vuodelle 2020.
Samassa yhteydessä päätettiin, että tavoitteet tarkistetaan vuosittain ja että
kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja käyvät vuosittain arviointikeskustelut kirkkoherran ja
talouspäällikön kanssa.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja kävivät arviointikeskustelut kirkkoherran ja
talouspäällikön kanssa 25.3.2021. Keskusteluissa käytiin läpi työssä
jaksamista, luottamushenkilöiltä saatua tukea, työyhteisön toimivuutta,
tavoitteiden saavuttamista vuonna 2020 sekä tavoitteita vuodelle 2021.

LAVA

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

ESITYS

Esitän, että
1. on saatu tiedoksi arviointikeskusteluiden sisältö
2. hyväksytään kirkkoherran ja talouspäällikön tavoitteet vuodelle 2021.
3. päätetään jatkossa vuosittain tavoitteista ja arviointikeskustelut käyvät
kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.
Mika Tapiolinna ja Aija Nivala poistuivat kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn ajaksi.

LIITE 2
TOIMEENPANO

Kirkkoneuvosto

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus
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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
68 §
KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN PALKANTARKISTUS
VALMISTELIJA

Markku Pärssinen

ESITTELIJÄ

Markku Pärssinen
Kirkon työmarkkinalaitos on julkaissut yleiskirjeen A4/2020 10.6.2020.
Siinä annetaan ohjeita seurakunnille kirkon virka- ja työehtosopimuksen
2020 - 2022 soveltamisesta.
Seurakunta tarkistaa ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan
viranhaltijan peruspalkkaa 1.5.2021 lukien 1,6 %:n yleiskorotuksella. Tämän
yleiskorotuksen sijasta seurakunta voi päättää tarkistaa ylimmän johdon
peruspalkkoja johdolle aiemmin asetettujen tavoitteiden ja niistä
suoriutumisen arvioinnin perusteella. Tällaisen tarkistuksen
kokonaiskustannusvaikutuksen on kuitenkin oltava sama kuin 1,6 %:n
yleiskorotuksella ylimmän johdon palkoissa. Päätöksen yleiskorotuksen
korvaavasta peruspalkkojen tarkistamisesta tekee seurakunnan
kirkkoneuvosto tai seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto tai muu
asiassa toimivaltainen elin.
Kirkkoherran ja talouspäällikön peruspalkoista laskettu
kokonaiskustannusvaikutus on yhteensä 150,19 €.
Kirkon pääsopijaosapuolet ovat tarkistaneet yleiskorotuksia vastaavasti K- ja
J-hinnoitteluryhmien asteikkoja 1.5.2021 lukien (KirVESTES liite 1). Jos
seurakunta tarkistaa peruspalkkoja suoriutumisen arvioinnin perusteella
1.5.2021 lukien, sen tulee varmistaa, että viranhaltijan peruspalkka on
silloinkin vähintään viralle vahvistetun K-/J-hinnoitteluryhmän asteikon
alarajan suuruinen. Peruspalkka on tarkistettava alarajaan, jos se olisi
jäämässä sitä pienemmäksi.

LAVA

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

ESITYS

Esitän, että kirkkoneuvosto päättää korottaa kirkkoherran ja talouspäällikön
peruspalkkaa 1.5.2021 alkaen 1,6 % yleiskorotuksella.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.
Mika Tapiolinna ja Aija Nivala poistuivat kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn ajaksi.

TOIMEENPANO

Kirkkoneuvosto

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus
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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
69 §
SUOMEN LÄHETYSSEURAN PALVELUSOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN
VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna

Lähetys- ja palvelutyön vastuuryhmän kokous 11.2.2021
Lähetys- ja palvelutyön vastuuryhmä käsitteli kokouksessaan 11.2.2021
Oriveden seurakunnan lähetyssopimuksia ja niihin liittyviä muutoksia.
Oriveden seurakunnan ja Suomen Lähetysseuran välillä on voimassa oleva
palvelusopimus, joka on voimassa 31.12.2021 asti. Tuolloin erääntyy
palvelusopimuksesta Kazanin seurakunnan osuus.
Kesällä 2021 Pienaarit palaavat takaisin kotimaahan ja Suomen
Lähetysseura ei enää jatka Hanna ja Sean Pienaarin työsopimusta. Syyksi
SLS:n ulkomaantyön johtaja Tero Norjanen on kertonut yt-neuvottelut,
joissa irtisanottavaksi valittiin kohteet sen perusteella, kuinka hyvin ne
sopivat SLS:n uuteen strategiaan. SLS lopettaa Taiwanin toiminnan
kokonaan.
Vastuuryhmä on päättänyt esittää kirkkoneuvostolle, ettei nyt oteta SLS:lta
uutta kohdetta, vaan katsellaan rauhassa Pienaarien tilannetta. Tästä syystä
Palvelusopimusta on tarpeen päivittää niin, että sen sopimussummaa
vähennetään 3000 € 2021 loppuvuoden osaksi. Tällöin Hanna ja Sean
Pienaarien yhteenlaskettu kannatussummaa vähennetään 8000 € niin, että
heidän kannatussumma on 5000 €.
LAVA

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

ESITYS

Kirkkoneuvosto
1) hyväksyy Suomen Lähetysseuran palvelusopimuksen päivittämisen niin,
että vuoden 2021 loppuun olevan sopimuksen tavoitesumma on 10 400 €.
2) Sopimuksen allekirjoittavat seurakunnan lähetystyöstä vastaava teologi
Markku Mustajärvi ja lähetyssihteeri Sari Valkeajoki.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

LIITE 3

Palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa

TOIMEENPANO

Kirkkoherra

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus
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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
70 §
ORIVEDEN SEURAKUNNAN LÄHETYSSOPIMUS OPERAATIO
MOBILISAATION KANSSA
Arno Alajoki, lähetysjärjestö Operaatio Mobilisaation toiminnanjohtaja on
lähestynyt seurakuntaamme kysyen, voisimmeko ottaa hänet
nimikkolähetiksemme. Arno toimii Tampereella ja meillä on ollut hänen ja
muiden OM:n työntekijöiden kanssa yhteistyötä yli 10 vuoden ajan.
Lähetyskannatusmäärärahoista jää SLS:n kohdalla käyttämättä 3000 € 2021.
Tällöin tämä 1000 € voitaisiin suunnata Alajokien kannatukseen.
Lähetys- ja palvelutyön vastuuryhmän kokouksessa 11.2.2021 Alajokien
tukemista kannatettiin mm. siksi, että lähetystyössä on tärkeä panostaa
nuoriin. Operaatio Mobilisaatio on erikoistunut kasvattamaan nuoria
lähetystyöhön, ja Oriveden seurakunnastakin on moni lähtenyt heidän
kauttaan kokeilemaan lähetystyötä. Alajokien esittely on muistion liitteenä.
Vastuuryhmä päätti keskustelun jälkeen ehdottaa, että otetaan Arno ja Laura
Alajoki seurakuntamme nimikkoläheteiksi ja tukisummana olisi 1000 €
vuodessa.
LAVA

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

ESITYS

Esitän, että
1) otamme Alajoet seurakunnan nimikkoläheteiksi lähetys- ja palvelustyön
vastuuryhmän esityksen mukaisesti vuodelle 2021 ja kannatussumman
tulee löytyä lähetystyön tämän vuoden budjetista
2) Alajokien kanssa tehtävästä pidempiaikaisesta nimikkosopimuksesta
neuvotellaan syksyn talousarvioehdotuksen teon yhteydessä, kun muut
lähetyksen nimikkosopimukset tarkentuvat

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

LIITE 4

Esittely Arno ja Laura Alajoesta

TOIMEENPANO
MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

PÖYTÄKIRJA 6/2021 13.4.2021

Sivu 7

ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
71 §
ORIVEDEN SEURAKUNNAN JA LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄN
NIMIKKOSOPIMUS
VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna

Lähetys- ja palvelutyön vastuuryhmän kokous 11.2.2021
Pitkäaikainen sopimus Etu-Aasiaan päättyi, kun lähetit palasivat kotimaahan.
Osa lähetystyöstä on luonteeltaan haastavaa erityisesti arkaluontoisissa
kohteissa työskentelevien kohdalla. Esimerkiksi Kylväjän työntekijöiden
nimiä tai kohdemaita ei saa päätyä nettiin.
Kylväjä on ehdottanut uusiksi nimikkotyöntekijöiksi kolmea eri
vaihtoehtoa. Yksi niistä tapahtuu Kreikassa ja kaksi maissa, joissa työ on
arkaluonteista. Kaikkien näiden kohteiden kohdalla kannatussumma on
9200 €.
Lähetys- ja palvelutyön vastuuryhmä päätti ehdottaa Kylväjän uusiksi
nimikkotyöntekijöiksi Itä-Aasiaan suuntaavia työntekijöitä.
LAVA

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

ESITYS

Esitän, että
1) otamme Kylväjän kautta Itä-Aasiassa työskentelevät seurakunnan
nimikkoläheteiksi lähetys- ja palvelutyön vastuuryhmän esityksen
mukaisesti.
2) lähetyksestä vastaava teologi Markku Mustajärvi ja lähetyssihteeri Sari
Valkeajoki allekirjoittavat nimikkosopimuksen

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

LIITE 5

Esittely uusista nimikkoläheteistä (salainen)

TOIMEENPANO

Kirkkoherra

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus
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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
72 §
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.
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.
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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
ESITYS
Esitän, että jatkamme asian valmistelua saatuamme vastaavan esittelyn
Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin osalta. Päijät-Hämeen
aluekeskusrekisterin vt johtaja Heikki Pelkonen esittelee heidän
keskusrekisteriä teamsin välityksellä kokouksessa.
PÄÄTÖS

Esityksen mukainen. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti pyytää Tampereen
seurakuntayhtymän yhteiseltä kirkkoneuvostolta jatkoaikaa
liittymispäätöksen tekemiselle.

LIITTEET 6 JA 7
TOIMEENPANO

Kirkkoneuvosto

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

73 §

SÄHKÖISET KOKOUSKÄYTÄNNÖT

VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna
Kirkkohallitus on yleiskirjeessään antanut ennakkotietoa kirkkolain
muutoksesta, joka mahdollistaa sähköiset kokouskäytännöt. Muutoksen
jälkeen on mahdollista pitää sähköisiä kokouksia niin, että joko kaikki tai
osa jäsenistä on kokouksessa etäyhteydellä. Tämä koskee kirkkoneuvostoa,
kirkkovaltuustoa ja johtokuntia.
Laki on tullut voimaan 15.3.2021 presidentin vahvistamisen jälkeen.
Kirkkoneuvoston on erityisen tarpeellista keskustella
- yhtäläisen ääni- ja kuvayhteyden luonteesta
- suljetun lippuäänestyksen ja vaalin järjestämisestä
- kokousaineiston salassapidosta ja kokousjärjestelyn luottamuksellisuudesta
- kirkkovaltuustossa yleisöetäyhteyden järjestämisestä
Myöhemmin muutos edellyttää kirkkoneuvoston ohjesäännön ja myös
kirkkovaltuuston työjärjestyksen päivittämistä. Sähköisiä kokouksia voidaan
kuitenkin pitää jo ennen niiden muuttamista.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
ESITYS

Kirkkoneuvosto
1) keskustelee sähköisen kokouskäytännön periaatteista
2) esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy sähköisen kokouskäytännön
mahdollistavat lisäykset kirkkovaltuuston työjärjestykseen
3) esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja edelleen Tampereen
hiippakunnan tuomiokapitulille vahvistettavaksi Oriveden seurakunnan
kirkkoneuvoston ohjesäännön sähköisen kokouskäytännön mahdollistavilla
päivityksillä.

LIITTEET 8 JA 9

Kirkkohallituksen yleiskirje 8 - 9/2021
Oriveden kirkkovaltuuston työjärjestys
Oriveden seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

TOIMEENPANO

Kirkkoherra ja talouspäällikkö; tiedoksi kirkkovaltuuston jäsenille

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

74 §

VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEEN TEHDYT KORJAUKSET

VALMISTELIJA

Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Aija Nivala
Kirkkoneuvosto käsitteli ja allekirjoitti Oriveden seurakunnan tilinpäätöksen vuodesta 2020 kokouksessaan 18.3.2021. Tilintarkastaja
käsitteli allekirjoitettua tilinpäätöstä tilintarkastuksessa 24.3.2021.
Tarkastuksen yhteydessä tilintarkastaja huomasi laskentavirheitä sekä
kaksi raporttia, joihin oli jäänyt sisäiset erät mukaan.
Tilintarkastaja totesi, että allekirjoitettua tilinpäätöstä voi korjata virheiden
osalta silloin, kun nämä korjaukset eivät muuta tulosta.
Sivut joihin on tehty korjaukset:
- sivu 14 tuloslaskelmaraportista poistettu sisäiset erät
- sivut 2 ja 19 korjattu kassavarojen tunnusluku, virheellinen luku 316 pv,
korjattu luku 337 pv
- sivut 2 ja 20 omavaraisuusasteen tunnusluku, virheellinen luku 90 %,
korjattu luku 92 % sekä suhteellinen velkaantuneisuus tunnusluku,
virheellinen luku19 %, korjattu luku 17 %
- sivu 72 excel-taulukon rahoituslaskelmasta, ta 2020 kohdasta puuttui
investointien yhteissumma
- sivu 73 tuloslaskelmaraportista poistettu sisäiset erät
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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
ESITYS
Kirkkoneuvosto toteaa tehdyt korjaukset ja hyväksyy ne vuoden 2020
tilinpäätökseen.
PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

TOIMEENPANO

Kirkkoneuvosto

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

75 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN TILINTARKASTUSKERTOMUS
TILIKAUDELTA 2020

VALMISTELIJA

Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Aija Nivala
Tilintarkastaja jätti Oriveden seurakunnan kirkkoneuvostolle tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2020 sekä erillisen tilintarkastajan
raportin. Kirkkovaltuusto päättää tilintarkastuskertomuksen perusteella
tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille varainhoitovuodelta 2020.

ESITYS

Kirkkoneuvosto käsittelee tilintarkastajan jättämän tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2020 sekä erillisen tilintarkastajan raportin
kirkkoneuvostolle. Kirkkovaltuusto päättää tilintarkastuskertomuksen
perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
varainhoitovuodelta 2020.

LIITE 10

Tilintarkastajan raportti

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

TOIMEENPANO

Kirkkoneuvosto

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

76 §

TALOUSTILANNE 31.3.2021

VALMISTELIJA

Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Aija Nivala
Kirkollisverotulon toteuma oli maaliskuun lopussa 567 902 €. Vastaavana
aikana viime vuonna verotuloja kertyi 537 723 €. Alkuvuoden
kumulatiivinen kertymä on 5,3 % suurempi kuin vastaavana aikana viime
vuonna.

Toteumavertailuja talousarvioon nähden:
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- toimintatuotot
- toimintakulut
- henkilökulut
- palveluiden ostot
- ostot tilikauden aikana

-

Toteumavertailut pääluokittain:
hallinto
seurakuntatyö
hautatoimi
kiinteistötoimi

Sivu 12

32,7 %
22,3 %
23,5 %
20,4 %
22,3 %

26,1 %
19,9 %
23,5 %
13,1 %

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

77 §

SOPIMUSEHDOTUS LÄNGELMÄEN ALUEEN KIINTEISTÖIHIN
LIITTYVISTÄ ASIOISTA

VALMISTELIJA

Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Aija Nivala
Seppo Vanhatalo otti yhteyttä Oriveden seurakuntaan ja pyysi
seurakunnan edustajia Längelmäen hautausmaalle keskustelemaan
Kirkkomaan ja Kirkkovainion välissä olevasta salaojasta.
Salaojan toteuttamiseen on Oriveden seurakunta kirkkoneuvoston
päätöksellä 20.1.2010 § 16 suhtautunut myötämielisesti. Päätökseen on
silloin kirjattu, että hankkeen toteutuessa seurakunnalle ei saa syntyä siitä
kustannuksia ja seurakunnan puolella tehtävät kaivuutyön jäljet tulee
maisemoida.
Seurakunnan edustajina tässä katselmuksessa 22.1.2021 paikalla olivat
talouspäällikkö Aija Nivala, suntio-haudankaivaja Hannu Lemmetty ja
kirkkoneuvoston jäsen Heikki Salomaa.
Seppo Vanhatalo ja Sami Joutsela näyttivät seurakunnan edustajille, missä
kyseiset salaojat ja salaojakaivot sijaitsevat. Salaojakaivoissa on ongelmana
hiesusaven valuminen kaivoihin ja siitä aiheutuva ylimääräinen huoltotyö.
Salaojakaivot sijaitsevat hautausmaan huoltorakennuksen takana olevassa

PÖYTÄKIRJA 6/2021 13.4.2021

Sivu 13

ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
ojassa, josta nousee jyrkkä rinne huoltorakennukselle.
Heidän näkemyksensä mukaan rinteen painuminen ja hautausmaalla
syntyneiden jätteiden kuljettaminen rinteeseen aiheuttaa hiesusaven
valumista salaojakaivoihin.
Joutsela ja Vanhatalo olivat laatineet sopimusluonnoksen, jossa mm.
Oriveden seurakuntaa pyydetään osallistumaan 1/3 salaojan
huoltokustannuksiin. Seurakunta ei hyödy salaojasta omien kiinteistöjensä
osalta.
KN 17.2.2021

Kirkkoneuvosto käsitteli sopimusluonnoksen, mutta päätti jättää asian
pöydälle. Lisäselvittelyjen jälkeen asia tuodaan uudelleen kirkkoneuvostolle
käsiteltäväksi.

LAVA

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

LIITTEET 11 JA 12

Sopimusehdotus Uusitalo-Vanhatalo-Joutsela
Seurakunnan lausunto sopimusehdotukseen Uusitalo-Vanhatalo-Joutsela

ESITYS

Esitän, että
1) liitteenä olevaa sopimusta ei nähdä tarpeelliseksi tehdä, koska monet
sopimusehdotuksessa olevat asiat ovat seurakunnan itse päätettäviä asioita
2) seurakunta osallistuu salaojan huoltokustannuksiin 1/3 niiltä osin kun ne
kohdentuvat seurakunnan omistamalle maa-alueelle.
3) salaojaputken huoltotoimenpiteistä pitää sopia etukäteen seurakunnan
kanssa

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

TOIMEENPANO

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

78 §

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
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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.

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.

MUUTETTU PÄÄTÖSESITYS
Talouspäällikkö teki kokouksessa uuden päätösesityksen ja esitti, että asia
palautetaan uudelleen kappelineuvoston käsiteltäväksi.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä muutetun päätösesityksen.

TOIMEENPANO

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto
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79 §

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 vaihtoehdoksi.
Lainatarjoukset saadaan kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä.

LAVA

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

ESITYS

Esitän, että
1) kirkkoneuvosto käsittelee paikallispankeista tulleet lainatarjoukset
2) päättää lainatarjousten pohjalta seurakuntakeskuksen investoinnin
rahoittamisen joko lainarahalla tai rahoitusvaroja purkamalla

LIITTEET 13, 14
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto
1) käsitteli paikallispankeilta tulleet lainatarjoukset ja totesi PohjoisHämeen Osuuspankin Oriveden konttorilta tulleen tarjouksen
edullisimmaksi
2) päätti seurakuntakeskuksen investoinnin rahoittamisesta lainarahalla
viiden vuoden laina-ajalla. Kirkkoneuvosto valtuutti talouspäällikön
neuvottelemaan 400.000 euron lainan ehdoista ja päättämään pankin
tarvitsemista vakuuksista mikäli Oriveden seurakuntakeskus on riittävä
lainan vakuudeksi.

TOIMEENPANO

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus
Jussi Pohjala ja Kari Aakula poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi
yhteisöjääviyden vuoksi.
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80 §
LUOTTOKORTTIEN HANKINTA TYÖNTEKIJÖILLE
VALMISTELIJA

Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Aija Nivala
Paikallispankeilta on pyydetty tarjoukset luottokorteista työntekijöiden
käyttöön. Luottokorttien käyttäminen vähentää paperilaskujen ja käteiskuittien määrää, joka helpottaa taloustoimiston työtä.
Tarkoituksena ei ole hankkia koko työyhteisön työntekijöille luottokortteja, vaan työnantaja tekee kartoituksen keille on tarkoituksenmukaista
hankkia se käyttöön. Satunnaisissa pienemmissä ostoissa olisi
edelleenkin mahdollisuus käyttää elintarvikkeiden osalta paikallisessa
kaupassa olevaa tiliä.
Luottokorttien luovuttaminen työntekijöiden käyttöön vaatii työntekijöiltä
huolellisuutta kortin käyttämisessä ja työnantajalta käytön valvontaa.
Tarjoukset luottokorteista saadaan kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä.

ESITYS

Esitän, että seurakunta hankkii niille työntekijöilleen luottokortit, jotka
tekevät säännöllisesti ostoksia eri liikkeissä. Talouspäällikkö tekee
kartoituksen niistä henkilöistä, keille luottokortin hankkiminen on
tarkoituksenmukaista.

LIITE 15

Luottokorttiesittely

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että luottokortteihin
määritellään käyttörajat.

TOIMEENPANO

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus
Jussi Pohjala ja Kari Aakula poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi
yhteisöjääviyden vuoksi.

81 §

VAHTIMESTARI-SIIVOOJA ELINA TALVION IRTISANOMISILMOITUS

VALMISTELIJA

Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Aija Nivala
Vahtimestari-siivooja Elina Talvio on jättänyt 30.3.2021 irtisanomisilmoituksen vahtimestari-siivoojan tehtävästä 1.8.2021 alkaen eläkkeelle
siirtymisen vuoksi.

ESITYS

Esitän, että
1) Vahtimestari-siivooja Elina Talviolle myönnetään ero 1.8.2021 alkaen
eläkkeelle siirtymisen vuoksi
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2) mahdollisesta tehtävän uudelleen järjestelyistä päätetään erikseen
LIITE

-

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

TOIMEENPANO

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

82 §

HANSELIN MONITOIMI- JA TULOSTUSLAITTEET
PALVELUIDEN 2021 -KILPAILUTUS

VALMISTELIJA

Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Aija Nivala
Hansel kilpailutusyhtiö käynnistää monitoimi- ja tulostuslaitteitteitten sekä
niiden palvelujen kilpailutuksen. Tampereen IT-alueen johtokunta on
päättänyt, että it-alue ja sen seurakunnat ovat mukana kilpailutuksessa.
Oriveden seurakunta on sitä kautta ilmoitettu kilpailutukseen mukaan.
Hanselin kilpailutukset ovat puitesopimuksia. Seurakunnalla on sopimus
kaikkiaan kolmesta monitoimilaitteista. Niiden sopimukset päättyvät
vuonna 2024. Seurakunnan on järkevä olla mukana monitoimi- ja
tulostuslaitteiden kilpailutuksessa.

LAVA

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

ESITYS

1. Vahvistetaan Tampereen it-alueen johtokunnan päätös ilmoittaa
Oriveden seurakunta mukaan Hanselin monitoimi- ja tulostuslaitteet
palveluineen 2021 –kilpailutukseen.
2. Valtuutetaan talouspäällikkö tarvittaessa jatkamaan väliaikaisesti
olemassaolevia monitoimilaitteiden sopimuksia, mikäli kilpailutus
ei ratkea ennen sopimusten loppumista.

LIITTEET

-

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

TOIMEENPANO

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

83 §

LÄNGELMÄEN KIRKON MAALAUSURAKKATARJOUSTEN
KÄSITTELY

VALMISTELIJA

Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Aija Nivala
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Längelmäen kirkon ulkomaalauksesta oli pyydetty Hilmassa urakkatarjoukset 5.3.2021 mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin kuusi
tarjousta. Urakkatarjouksen jättivät Puiterakennus Oy, Pirkanmaan
kiinteistöpalvelut Oy, Sorcolor Oy, Hirvimies Oy, Remonttitalo Oy
sekä JPR-Rakennus Oy.
Kiinteistöasiaintyön vastuuryhmä käsitteli tarjoukset 6.4.2021.
Vastuuryhmä painotti sitä, että seinän pesua ei saa suorittaa painepesurilla
mikä tulee huomioida urakkasopimuksen teon yhteydessä. Lisäksi yksi
tarjouksen jättäneistä oli esittänyt Virtasen öljymaalin sijaan Tikkurilan Linmaalia, millä Längelmäen kirkko oli aiemmin maalattu. Vastuuryhmä
esittää, että tarjoajalta kysytään tuotteen vaihtamista myös Virtasen
öljymaaliin.
Tarjouksiin voi tutustua puoli tuntia ennen kokousta.
LAVA

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

ESITYS

Esitän, että kiinteistöasian vastuuryhmän käsittelemien tarjousten ja
tarjouspyynnössä olleiden painotusten pohjalta valitaan Längelmäen kirkon
maalaustyön tekijäksi Pirkanmaan kiinteistöpalvelut Oy.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen. Lisäksi kirkkoneuvosto valtuutti talouspäällikkö Aija
Nivalan tekemään maalausurakkasopimuksen sekä hankkimaan
maalausurakalle valvojan.

LIITTEET 16 JA 17

Maalausurakkatarjousten yhteenveto
Maalausurakkatarjousten pisteytys

TOIMEENPANO

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

84 §

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
Kirkkoherra:
4/2021
Talouspäällikkö:
3/2021
Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

ESITYS

Kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

MUUTOKSENHAKU

Otto-oikeus
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85 §
TIEDOKSI
VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna, Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna, Aija Nivala
1) Kirkkohallituksen kuukausiraportti 3/2021
2) Tampereen hiippakunnan pöytäkirjanote 17.3.2021
- Viranhoitomääräys rovasti Sauli Keskiselle
3) Oriveden kaupungin ja Oriveden seurakunnan opintorahaston pöytäkirja
1/2021

ESITYS

Kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedoksi saatetuksi.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen. Lisäksi kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi saatetuksi
Juupajoen kappeliseurakunnan kappelineuvoston pöytäkirjan 16.3.2021
sekä Oriveden seurakunnan kuukausiraportin 1.2.2021.

LIITTEET
MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

86 §

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJEET
7/2021 Esitykset pro ecclesia mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien
saajiksi itsenäisyyspäivänä 2021
8/2021 Sähköiset kokoukset ovat mahdollisia 15.3.2021 alkaen
9/2021 Väliaikainen määräys sähköisten kokousten järjestelyistä
10/2021 Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
11/2021 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2021
12/2021 Avustukset seurakuntien kokeilutoiminnan tukemiseksi
KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJEET
A2/2021 17.3.2021: Muutoksia luottamusmieskurssien
ajankohtiin/järjestämistapaan
A3/2021 25.3.2021: 1. Palkantarkistukset 1.5.2021, 2. Lomarahavapaasta
sopiminen, 3. Koronarokotukset
A4/2021 30.3.2021: Korjaus yleiskirjeeseen A3/2021
Yleiskirjeet ovat luettavissa:
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksenyleiskirjeet
https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet/yleiskirjeet2020-
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LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
ESITYS

Kirkkoneuvosto merkitsee yleiskirjeet tiedoksi saatetuiksi.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

87 §

ILMOITUSASIAT

ESITYS

Merkitään tiedoksi

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti siirtää 19.5.2021 pidettäväksi sovitun kokouksensa
keskiviikolle 12.5.2021 kello 16.

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

88 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.56.

