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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
KOKOUSAIKA

Torstai 18.3.2021 klo 16 – 20.40

PAIKKA

Oriveden seurakuntakeskus, sali

OSALLISTUJAT

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
este
jäsen
”
Teamsin välityksellä
”
”
”

VARAJÄSENET
Alanko Mari

este

LÄSNÄOLO-OIKEUTETUT
Eronen Ulla
kirkkovaltuuston pj, paikalla klo 17 alkaen
Aakula Kari
kirkkovaltuuston varapj.
MUUT LÄSNÄOLIJAT
Nivala Aija
Valberg Jaana
Antin Miia
Salonen Kari

talouspäällikkö, esittelijä
toimistosihteeri, sihteeri
varainhoitaja, Säästöpankkien varainhoito
Tampereen aluekeskusrekisterin johtaja

ALLEKIRJOITUKSET

_____________________________________________________________________________________
Mika Tapiolinna Markku Pärssinen Jaana Valberg
puheenjohtaja
puheenjohtaja
sihteeri
§:t 53, 55 - 65
§ 54
PÖYTÄKIRJANTARKASTUS
Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Orivedellä ___ / ___2021

___ / ___ 2021

___________________________________________________
Jussi Pohjala

_________________________________________________
Heikki Salomaa

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO
Kokouksen pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Oriveden seurakunnan
kirkkoherranvirastossa 19.3. - 6.4.2021
Orivedellä ____/_____ 2021
Mika Tapiolinna, kirkkoherra
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53 § KOKOUSTIEDOT
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Liisa-Maaria Lenkkeri.
Kokouksen alussa varainhoitaja Miia Antin esitteli seurakunnan
sijoitusasioita ja Tampereen aluekeskusrekisterin johtaja Kari Salonen
esitteli keskusrekisterin 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 12.3.2021.
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 Liisa-Maaria Lenkkeri ja Jussi Pohjala.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana.

PÄÄTÖS

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Pohjala ja Liisa-Maaria Lenkkerin
tilalle Heikki Salomaa.
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
ESITYS

Hyväksytään kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

LIITE 1

Kokouksen työjärjestys

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

54 §

LAUSUNTO TAMPEREEN HIIPPAKUNNALLE KIRKKOHERRA MIKA
TAPIOLINNAN VUOROTTELUVAPAASTA

VALMISTELIJA

Markku Pärssinen

ESITTELIJÄ

Markku Pärssinen
Kirkkoherra Mika Tapiolinna on jättänyt anomuksen Tampereen
hiippakunnan tuomiokapitulille pääsystä vuorotteluvapaalle ajalle 2.8. –
9.11.2021. Lisäksi hän pyytää, että kirkkoneuvosto puoltaa kapitulille
antamassa lausunnossa vuorotteluvapaan myöntämistä hänelle.
Kirkkoherran anomus on esityslistan liitteenä.
Työnantaja ja työntekijä sopivat yhteisesti työntekijän vuorotteluvapaasta.
Vapaalle jäävän työntekijän tilalle täytyy palkata työtön työnhakija, mutta
työtehtävien ei välttämättä tarvitse olla samoja. Vapaa kestää vähintään 100
ja enintään 180 kalenteripäivää. Työntekijä voi käyttää vapaansa
haluamallaan tavalla.
Kirkkoherralle vuorotteluvapaan myöntää tuomiokapituli ja kirkkoneuvosto
antaa asiasta kapitulille lausunnon (KJ 6:8-9). Kirkkoherra on käynyt
keskusteluja virkavapaasta ja sijaisvaihtoehdoista tuomiokapitulin kanssa.
Lisäksi kirkoherra on keskustellut sijaisuudesta papiston kanssa.

LAVA

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

ESITYS

1) Kirkkoneuvosto puoltaa kirkkoherra Mika Tapiolinnan virkavapaata
vuorotteluvapaata varten ajalle 2.8. - 9.11.2021.
2) Kirkkoneuvosto pyytää viranhoitomääräystä seurakuntapastori Kari
Mäkiselle Oriveden seurakunnan vs. kirkkoherraksi ajalle 2.8. - 9.11.2021.
3) Kirkkoneuvosto antaa valtuudet talouspäällikölle palkata
vuorotteluvapaan ehdot täyttävä työntekijä edellä mainitulle ajalle
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PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti
1. puoltaa kirkkoherra Mika Tapiolinnan virkavapaata vuorotteluvapaata
varten ajalle 2.8. - 9.11.2021.
2) pyytää viranhoitomääräystä seurakuntapastori Kari Mäkiselle Oriveden
seurakunnan vs. kirkkoherraksi ajalle 2.8. - 9.11.2021.
3) antaa valtuudet talouspäällikölle palkata vuorotteluvapaan ehdot täyttävä
työntekijä edellä mainitulle ajalle
Kirkkoherra Mika Tapiolinna ja kirkkoneuvoston jäsen Kirsi Mäkinen olivat
poissa kokouksesta pykälän käsittelyn ajan osallisuusjääviyden vuoksi.

LIITE 2

Kirkkoherra Mika Tapiolinnan vuorotteluvapaa-anomus

TOIMEENPANO

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli (kohdat 1 ja 2), talouspäällikkö
kohta 3

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto (kohdat 1 ja 2), Oikaisuvaatimus (kohta 3)

55 §

ORIVEDEN SEURAKUNTAKESKUKSEN PIHASSA OLEVAN
LEIKKIALUEEN KUNNOSTAMINEN

VALMISTELIJA

Mari Sorva

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna
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 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.

LAVA

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

PÖYTÄKIRJA 5/2021 18.3.2021

Sivu 5

ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
ESITYS

Kirkkoneuvosto käsittelee asian ja päättää esityksen pohjalta
jatkotoimenpiteistä.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti antaa vs kasvatuksen lähiesimiehelle valtuudet lähteä
suunnittelemaan piha-alueen kunnostamista. Piha-alueen kunnostamista
tulee viedä eteenpäin määrärahojen puitteissa.

LIITE 3, 4

Piha-alueen suunnitelma ja kasvatuksen vs lähiesimiehen vetoomus pihaalueen kunnostamisesta
Lapsiasiavaikutusten arviointi

TOIMEENPANO

Kirkkoherra

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

56 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
VUODELTA 2020

VALMISTELIJA

Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Aija Nivala
Oriveden seurakunnan tasekirja sisältää työalojen toimintakertomukset,
tilinpäätöslaskelmat sekä tilinpäätöksen liitetiedot. Seurakunnan
tilinpäätöksen liitetietona esitetään hautainhoitorahaston tuloslaskelma,
tase ja rahoituslaskelma.
Oriveden seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2020 näyttää ylijäämää
14 197,14 €. Talousarvio vuodelle 2020 vahvistettiin alijäämäisenä
94 593 €.
Viime vuodelle kirjautui kertaluontoisia eriä, jotka vaikuttivat positiivisesti tulokseen. Puun myyntitulot toteutuivat 117 prosenttisesti
(+ 16 014 €) , vastaavasti metsänhoitokulut ylittivät budjetoidun (- 63 218
€). Seurakunnan metsissä tehtiin vanhojen vuosien
tekemättömiä metsänhoitotöitä sekä ennakkoraivuita tulevia hakkuita
varten.
Teerijärven rantatontin myynnistä tuloutui myyntivoittoa 26 735 €, metsävahinkokorvauksia myrskyjen aiheuttamista lumituhoista 39 350 € sekä
korona-avustuksia kirkon keskusrahastolta 15 433 €.
Verotulot toteutuivat 97,9 prosenttisesti (- 43 283€), vaikka koronavuoden
aikana oli odotus verotulojen rajummastakin pudotuksesta.
Toimintatuotot toteutuivat 119 %, palveluiden ostot 85 % sekä ostot
tilikauden aikana 84 % vahvistettuun talousarvioon nähden.
Henkilöstökuluissa pysyttiin lähes arvioidussa.
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Investointeihin käytettiin viime vuonna 240 165,22 €. Suurimpia
investointeja kertomusvuonna oli Längelmäen hautausmaan
huoltorakennuksen laajennusosan rakentaminen, joka saatiin viimeistelytöitä vaille valmiiksi. Oriveden kirkon kellotapulin julkisivujen korjaus- ja
maalaustyö jäi vielä osittain kesken syksyn huonojen sääolosuhteiden
vuoksi. Oriveden seurakuntakeskuksen iv-laitteiden uusiminen toteutui
syksyllä 2020 seurakuntasalien osalta, muun kiinteistön osalta vuoden
2021 aikana.
Seurakunnan talouden tunnusluvut olivat hyvät, omavaraisuusaste 88 % ja
kassavarojen riittävyys 285 päivää.
Tilintarkastaja kävi alustavasti lävitse Oriveden seurakunnan tilinpäätösaineistoa ja hallintoa 16.2.2021.
LAVA

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

ESITYS

Kirkkoneuvosto hyväksyy Oriveden seurakunnan toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja allekirjoittaa sen. Tilikauden ylijäämä, joka
on 14 197,14 € esitetään kirjattavaksi taseen omaan pääoman tilille
tilikauden yli/alijäämä.
Kirkkoneuvoston hyväksymä ja allekirjoittama Oriveden seurakunnan
toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 jätetään tilintarkastuksen
jälkeen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

TOIMEENPANO

Kirkkoneuvosto

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

57 §

HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2020
Hautainhoitorahaston tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat sekä tilinpäätöksen liitetiedot.
Hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2020 näyttää alijäämää
32 210,19 €. Talousarvio vuodelle 2020 vahvistettiin alijäämäisenä
51 630 €.
Toimintatuotot toteutuivat 102 prosenttisesti, henkilöstökulut 95,5
prosenttisesti. Sijoitusarvopapereiden myyntivoittoa tuloutui 3 356 €.
Kertomusvuonna seurakunnan hautausmailla hoidettiin yhteensä 1 986
hoitosopimushautaa.
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LAVA

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

ESITYS

Kirkkoneuvosto hyväksyy hautainhoitorahaston toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja allekirjoittaa sen. Tilikauden alijäämä, joka
on 32 210,19 € esitetään kirjattavaksi taseen omaan pääomaan tilille
tilikauden yli/alijäämä.
Kirkkoneuvoston hyväksymä ja allekirjoittama hautainhoitorahaston
toimintakertomus ja tilipäätös vuodelta 2020 jätetään tilintarkastuksen
jälkeen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

TOIMEENPANO

Kirkkoneuvosto

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

58 §

VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE
Tilintarkastaja on pyytänyt osana tilintarkastusprosessia kirkkoneuvostolta vahvistusilmoituskirjeen. Vahvistusilmoituskirje pyydetään vuosittain
tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä ennen tilintarkastuskertomuksen
antamista. Vahvistusilmoituskirjeellä tilintarkastaja hankkii kirjallisen
vahvistuksen siitä, että johto on täyttänyt lakisääteiset velvollisuutensa,
jotka koskevat tilinpäätöksen antamista ja sitä, että tilintarkastajalle
annetaan täydelliset tiedot. Vahvistusilmoituskirjeen tarkoituksena ei ole
määritellä ko. vastuita eikä lisätä johdon vastuuta yli säännösten.
Pääasiallisena tarkoituksena johdon näkökulmasta on se, että vahvistettavia
asioita harkitaan entistä huolellisemmin. Toimivan johdon odotetaan
tietävän riittävästi vahvistusilmoituskirjeessä mainituista asioista, tai sen
odotetaan tehneen asianmukaisiksi katsomiaan tiedusteluja pystyäkseen
antamaan pyydetyn kirjallisen vahvistusilmoituksen.

LAVA

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

ESITYS

Kirkkoneuvosto päättää antaa vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle
ja päättää, että kirjeen allekirjoittavat kirkkoherra kirkkoneuvoston
puheenjohtajana ja talouspäällikkö.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

LIITE 5

Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

TOIMEENPANO

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus
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59 §

HAUTAUSMAANHOITAJA-KIINTEISTÖHOITAJAN TYÖSUHTEEN
TÄYTTÄMINEN

VALMISTELIJA

Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Aija Nivala

KN 19.1.2021 § 16
Oriveden seurakuntaan perustetaan toistaiseksi voimassa oleva
hautausmaanhoitaja-kiinteistövastaavan työsuhde 1.3 2021 alkaen tai
sopimuksen mukaan. Pääpaino perustettavassa työsuhteessa on vastata
seurakunnan hautaus- ja kiinteistötoimesta.
Kiinteistövastuuryhmä keskusteli perustettavan työsuhteen sisällöstä
kokouksessaan 12.1.2021. Heille oli lähetetty etukäteen tehtävänkuvaus työsuhteen sisällöstä. Todettiin, että tehtävä on hyvin laaja ja
vaatii erityisosaamista. Tehtävän sisällöstä painottuu noin 20 - 25 %
lähiesimiestehtäviin ja loput kiinteistöjen ja hautausmaan hoitoon.
Tärkeänä pidettiin hyvää yhteistyökykyä muiden työntekijöiden kanssa.
Tarvittaessa hänelle tulee tarjota myös mahdollisuutta kouluttautua
työsuhteen aikana, koska valittavalta henkilöltä edellytetään erityisosaamista.
Kirkkoneuvosto päätti perustaa Oriveden seurakuntaan toistaiseksi
voimassa olevan hautausmaanhoitaja-kiinteistövastaavan työsuhteen.
Tehtävän palkkaus on vaativuusryhmän 503 mukainen. Työsuhde on ollut
haettavana niin, että hakuaika päättyi 12.2.2021. Hakuaikana tehtävää haki
9 henkilöä ja heistä pyydettiin haastatteluun 4.
Haastattelutyöryhmä kokoontuu perjantaina 19.2.2021. Haastatteluun on
kutsuttu Päivi Vickström, Petri Kovamäki, Mari Alanko ja Tuomas
Nurminen.
Työryhmä arvioi pätevyyttä ja sopivuutta tehtävään haastattelukysymysten
avulla. Haastattelutyöryhmä tekee haastattelujen jälkeen esityksen kirkkoneuvostolle tehtävään valittavasta henkilöstä.
KN 23.2.2021
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 23.2.2021 käytyään keskustelun
hakijoista, työryhmän tekemien haastattelujen yhteenvedosta ja työryhmän
esityksen pohjalta, että hautausmaanhoitaja-kiinteistövastaavan työsuhteen
haluaikaa jatketaan 9.3.2021 klo 15 saakka. Tämän jälkeen työryhmä
suorittaa mahdolliset lisähaastattelut ja tuo esityksen kirkkoneuvostolle.
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KN 18.3.2021

Hautausmaanhoitaja-kiinteistövastaavan hakuaika päättyi 9.3.2021 , jonka
aikana tehtävää haki 5 henkilöä. Heistä pyydettiin haastatteluun 2 henkilöä
ja ensimmäiseltä hakukierrokselta tehtävää hakeneista 2 henkilöä.
Haastattelutyöryhmä kokoontuu perjantaina 12.3.2021. Haastatteluun on
kutsuttu Taija Jylhä, Tea Esko, Tuuli Viista ja Taina Hokkanen-Kunelius.
Työryhmä arvioi pätevyyttä ja sopivuutta tehtävään haastattelukysymysten
avulla. Haastattelutyöryhmä tekee haastattelujen jälkeen esityksen kirkkoneuvostolle tehtävään valittavasta henkilöstä.

LAVA

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

ESITYS

Kirkkoneuvostolle annetaan haastattelutyöryhmän esitys valittavasta
henkilöstä hautausmaanhoitaja-kiinteistövastaavan toimeen
kirkkoneuvoston kokouksessa. Toimessa on kuuden kuukauden koeaika.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti valita hautausmaanhoitaja-kiinteistövastaavan
tehtävään Tea Eskon. Haastattelutyöryhmä katsoi hänet sopivimmaksi
hakemuksen, monipuolisen koulutuksen sekä työkokemuksen ja
haastattelun perusteella kun näistä tehdään kokonaisarvio. Sopivammaksi
avoinna olleeseen toimeen hänet tekee henkilökohtaiset ominaisuudet ja
yhteistyötaidot.
Varalle hautausmaanhoitaja-kiinteistövastaavan tehtävään kirkkoneuvosto
päätti valita Tuuli Viistan.

LIITE 6

Ansiovertailut hakijoista

TOIMEENPANO

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

60 §

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,
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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.
LAVA

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

ESITYS

Esitän, että käymme periaatekeskustelun aluekeskusrekisteriin
liittymisestä.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

LIITTEET 7 JA 8

Tampereen aluekeskusrekisterin sopimus
Tampereen aluekeskusrekisterin ja asiakasseurakuntien tehtäväjako 2020

TOIMEENPANO
MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

61 §

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
Kirkkoherra:
3/2021

PÖYTÄKIRJA 5/2021 18.3.2021

Sivu 11

ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.
ESITYS

Kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

MUUTOKSENHAKU

Otto-oikeus

62 §

TIEDOKSI

VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna, Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna, Aija Nivala
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Julistustyön vastuuryhmän muistio
Kasvatustyön vastuuryhmän muistio
Lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän muistio
Lähetys- ja palvelutyön vastuuryhmän muistio
Viestinnän vastuuryhmän muistio
Kirkkohallituksen kuukausiraportti 2/2021
Tampereen hiippakunnan notaarin viranhaltijapäätös 25/2021
- Viranhoitomääräys rovasti Sauli Keskiselle

ESITYS

Kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedoksi saatetuksi.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

LIITTEET 9 - 14
MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

63 §

KIRKKOHALLITUKSEN JA KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN
YLEISKIRJEET
6/2021 Ennakkotietoa sähköisiä kokouksia koskevasta kirkkolain
muutoksesta
Yleiskirjeet ovat luettavissa:
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksenyleiskirjeet
https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet/yleiskirjeet2020-

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
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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
64 §

ILMOITUSASIAT

ESITYS

Merkittiin tiedoksi, että 8.4.2021 pidettäväksi sovittua valtuustoseminaaria
ei pidetä.
Merkittiin myös tiedoksi, että Eräjärven kirkosta nauhoitetaan
keskiviikkona 7.7.2021 TV-jumalanpalvelus, joka lähetetään sunnuntaina
8.8.2021.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

65 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.40.

