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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
KOKOUSAIKA

Keskiviikko 20.4.2022 klo 17.00 – 19.37

PAIKKA

Oriveden seurakuntakeskus, kahvio

OSALLISTUJAT

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen teams-yhteydellä
” teams-yhteydellä
jäsen
”
”
”

LÄSNÄOLO-OIKEUTETUT
Eronen Ulla
kirkkovaltuuston pj, poistui kokouksesta klo
17.45 §:n 53 aikana
Aakula Kari
kirkkovaltuuston varapj.
MUUT LÄSNÄOLIJAT
Väisäsvaara Taina
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 ___ / ___2022

___ / ___ 2022

___________________________________________________
Heikki Salomaa

_________________________________________________
Markku Pärssinen

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO
Kokouksen pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Oriveden seurakunnan
kirkkoherranvirastossa 21.4. – 20.5.2022
Orivedellä ____/_____ 2022
Mika Tapiolinna, kirkkoherra
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48 § KOKOUSTIEDOT
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Heikki Salomaa.
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 14.4.2022.
Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
ESITYS

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

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

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 Heikki Salomaa ja Markku Pärssinen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana.

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
ESITYS

Hyväksytään kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys.

PÄÄTÖS

Muut asiat kohtaan pykälään 59 lisättiin asia: Kaatuneiden muistopäivän
15.5.2022 seppeleenlaskijat.

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto
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LIITE 1

Kokouksen työjärjestys

49 §

HENKILÖSTÖASIA SALAINEN

50 §

VUODEN 2022 SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAN
ASETTAMINEN

VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna
Vuoden 2022 seurakuntavaalien toimittamisesta huolehtii vaalilautakunta.
Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto (KL 23:19). Vaalilautakunta tulee
asettaa 31.5.2022 mennessä (KVJ 2:4,1).
Vaalilautakunta vastaa seurakuntavaaleissa seuraavista
tehtäväkokonaisuuksista:
1) Valmistavat tehtävät vaaleja varten
2) Äänioikeutettujen luetteloon liittyvät tehtävät
3) Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja ehdokaslistojen laadinta
4) Ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen toimittaminen
5) Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely
6) Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen toimittaminen
7) Ääntenlaskenta ja vaalin tuloksen vahvistaminen
8) Vaalien jälkitoimenpiteet
Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkolain mukaan puheenjohtaja ja vähintään
neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan (KL
23:19). Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Koska seurakunta on jaettu
kahteen äänestysalueeseen, vaalilautakuntaan on valittava niin monta
jäsentä, että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 23 luvun 19 §:n 2
momentissa tarkoitettuihin päätösvaltaisiin jaostoihin eli jokaisessa jaostossa
tulee olla vähintään kolme jäsentä. Jaoston tehtävänä on huolehtia
äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto valitsee
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Jaostoista on
muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä vaalilautakunnasta säädetään (KVJ 4
§).
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Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
läsnä päätöstä tehtäessä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet,
jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti. (KL 7:4). Vaalilautakuntaan on
hyvä valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään ja riittävästi
varajäseniä, jotta vaalikelpoisuuden menetys tai muut yllättävät tilanteet
eivät vaikuta lautakunnan päätösvaltaisuuteen.
Vaalilautakuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18
vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen
(KL 23:2,1). Lisäksi luottamustoimeen voidaan valita vain sellainen
vaalikelpoinen henkilö, joka on antanut tehtävään suostumuksensa (KL
23:3,1). Vaalikelpoisuusvaatimukset koskevat myös kirkkoherraa. Jos
kirkkoherra asuu muualla eikä ole virkaseurakuntansa jäsen, voidaan hänet
kuitenkin esim. kutsua asiantuntijaksi vaalilautakuntaan. Tällöin hänellä on
oikeus olla läsnä, mutta ei osallistua päätösten tekemiseen
vaalilautakunnassa.
Jäseniä valittaessa on syytä huomioida, että ehdokas tai hänen puolisonsa,
lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä
eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan
kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
elävää henkilöä. (KL 23:19,4). Kirkkoherraa koskevat samat
esteellisyyssäännökset. Koska ehdokkaat eivät vaalilautakuntaa nimettäessä
ole vielä tiedossa, on tästäkin syystä vaalilautakuntaan syytä nimetä riittävä
määrä jäseniä ja varajäseniä.
Vaalilautakunnan jäseniä nimettäessä, tulee huomioida, että toimielimessä
olisi sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Myös
vaalilautakunnan varajäsenissä tulee olla miehiä ja naisia kumpiakin
vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).
Kirkkovaltuusto nimeää myös vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.
(KVJ 2:4,1). Vaalilautakunta nimeää ensimmäisessä kokouksessaan itselleen
sihteerin, jonka ei tarvitse olla vaalilautakunnan jäsen.
LAVA

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

ESITYS

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto
1) asettaa vaalilautakunnan ja valitsee vaalilautakunnan puheenjohtajan ja
vähintään 10 muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä siinä
järjestyksessä, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
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2) seurakunta jaetaan kahteen vaalialueeseen, jotka ovat Oriveden ja
Juupajoen kappeliseurakunnan alue
3) esittää vaalilautakunnalle, että varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikat
ovat Oriveden ja Juupajoen kirkko
PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

TOIMEENPANO

Kirkkoherra

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

51 §

SEURAKUNTAVAALIEN VIRALLISTEN KUULUTUSTEN JULKAISTAVIEN
ILMOITUSTEN LEHDEN VALINTA

VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna
KJ 23:2, 2-3 mukaan eräät seurakuntavaaleihin liittyvät viralliset
kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät tulee julkaista
sanomalehdessä tai muussa julkaisussa.

LAVA

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

ESITYS

Esitän, että seurakuntavaalien viralliset kuulutukset ja ilmoitukset sekä
ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan Oriveden sanomissa.

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

TOIMEENPANO

Kirkkoherra

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

52 §

AVUSTUS UKRAINAN SODAN PAKOLAISILLE

VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna
Sotatoimet Ukrainassa ovat johtaneet valtavaan humanitaariseen kriisiin.
Sota on pakottanut ukrainalaiset jättämään kotinsa ja etsimään suojaa.
Miljoonat ihmiset etsivät turvaa muualta Euroopasta. Avustusjärjestöt
antavat hätäapua ukrainalaisille tarjoamalla tilapäistä suojaa, ruokaa,
lääkkeitä, psykososiaalista tukea ja sielunhoitoa.
Sodan edetessä pakolaisten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti ja avun
tarve on valtava. Oriveden seurakunnan vuoden 2022 talousarviossa on
kirkkoneuvostolla omia käyttömäärärahoja. Kriisin akuutin luonteen ja
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laajuuden vuoksi osa näistä varoista on perusteltua ohjata Ukrainan kansan
auttamiseen.
Kirkon Ulkomaanapu toimittaa yhdessä ACT Alliance -kumppaneidensa
kanssa hätäapua sodasta kärsiville ukrainalaisille.
Rahallisen avun lisäksi seurakunta valmistautuu myös Ukrainan pakolaisten
saapumiseen Orivedelle verkostoitumalla muihin auttaviin tahoihin.
LAVA

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

ESITYS

Kirkkoneuvosto päättää myöntää omista käyttömäärärahoistaan 2000 €
Kirkon Ulkomaanavun kautta Ukrainan pakolaisten auttamiseen.

LIITE 16

Lapsiasiain vaikutusten arviointi

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

TOIMEENPANO

Kirkkoherra

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

53 §

VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEEN TEHDYT KORJAUKSET

VALMISTELIJA

Taina Väisäsvaara

ESITTELIJÄ

Taina Väisäsvaara
Kirkkoneuvosto käsitteli ja allekirjoitti Oriveden seurakunnan
tilinpäätöksen 2021 kokouksessaan 22.3.2022. Tilintarkastaja käsitteli
allekirjoitettua tilinpäätöstä tilintarkastuksessa 28.3.2022. Tarkastuksen
yhteydessä tilintarkastaja huomasi teknisiä korjaustarpeita
toimintakertomuksessa, talousarvion toteumaraporteissa ja
tilinpäätöslaskelmissa.
Tilintarkastaja totesi, että allekirjoitettua tilinpäätöstä voi korjata virheiden
osalta silloin, kun nämä korjaukset eivät muuta tulosta.
Sivut, joihin on tehty muutoksia:
s. 49 - 50 talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailutaulukosta on
poistettu sisäiset erät
s. 53 Taulukkoon lisätty otsikkotason numerointi 5 Yhteenveto valtuuston
hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta, sama
numerointi lisätty sisällysluetteloon. Samaan taulukkoon on lisätty
käyttötalousosaan valtuuston sitovuustasolla pääluokat yleishallinto,
seurakunnallinen työ, hautatoimi ja kiinteistöhallinto.
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LAVA

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

ESITYS

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2021
tilinpäätökseen tehdyt korjaukset.

LIITE 3

Oriveden seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

TOIMEENPANO

Kirkkoneuvosto

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

54 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN TILINTARKASTUSKERTOMUS
TILIKAUDELTA 2021

VALMISTELIJA

Taina Väisäsvaara

ESITTELIJÄ

Taina Väisäsvaara
Tilintarkastaja jätti Oriveden seurakunnan kirkkoneuvostolle
tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2021 sekä erillisen tilintarkastajan
raportin kirkkoneuvostolle. Kirkkovaltuusto päättää
tilintarkastuskertomuksen perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille varainhoitovuodelta 2021.

LAVA

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

ESITYS

Kirkkoneuvosto käsittelee tilintarkastajan jättämän
tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2021 sekä erillisen tilintarkastajan
raportin kirkkoneuvostolle.
Kirkkovaltuusto päättää tilintarkastuskertomuksen perusteella tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille varainhoitovuodelta 2021.

LIITE 4

Tilintarkastajan raportti kirkkoneuvostolle

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

TOIMEENPANO

Kirkkoneuvosto

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

55 §

TALOUSTILANNE 31.3.2022 JA TALOUSARVION TOTEUTUMA
ENSIMMÄINEN NELJÄNNES

VALMISTELIJA

Taina Väisäsvaara

ESITTELIJÄ

Taina Väisäsvaara
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Kirkollisverotulon toteuma oli maaliskuun lopussa 593 428,66 €.
Vastaavana aikana viime vuonna verotuloja kertyi 567 902,35 €.
Alkuvuoden kumulatiivinen kertymä on noin 4 % suurempi kuin vastaavana
aikana viime vuonna.
Toimintatuotot olivat maaliskuun lopussa 87 372,60 € ja vastaavana aikana
viime vuonna toimintatuotot olivat 113 536,33 €. Alkuvuoden
toimintatuotot olivat 23 % pienemmät kuin vastaavana aikana vuonna 2021.
Toimintakulut olivat maaliskuun lopussa 503 260,70 € ja vastaavana aikana
vuonna 2021 toimintakulut olivat 497 765,59 €. Alkuvuoden
toimintakuluissa oli kasvua 1 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden.
Henkilöstökulut olivat 284 611,79 € ja vastaavana aikana viime vuonna
henkilöstökulut olivat 279 989,60 €. Alkuvuoden henkilöstökuluissa oli
kasvua 2 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden.
Palveluiden ostot olivat alkuvuonna 139 678,52 € ja vastaavana aikana
vuonna 2021 ne olivat 126 335,17 €. Alkuvuoden palveluiden ostoissa oli
kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 11 %.
Ostot olivat 65 142,70 € ja vastaavana aikana viime vuonna ostot olivat
77 919,33 €. Ostot olivat 16 % pienemmät kuin vastaavana aikana vuonna
2021.
Toteumavertailu pääluokittain:
hallinto

24,2 %

seurakuntatyö

19,5 %

hautatoimi

17,2 %

kiinteistötoimi

21,5 %

LAVA

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

ESITYS

Kirkkoneuvosto toteaa saaneensa taloustilanteen tiedoksi.

LIITE 5

Tuloslaskelma toteumavertailu muutosseurannalla

LIITE 6

Tuloslaskelman toteumavertailu muutosseurannalla seurakunta yhteensä

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

TOIMEENPANO

-

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

PÖYTÄKIRJA 4/2022 20.4.2022

Sivu 9

ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
56 §

SIJOITUSSUUNNITELMAN MUUTTAMINEN

VALMISTELIJA

Taina Väisäsvaara

ESITTELIJÄ

Taina Väisäsvaara
Seurakunnan sijoitusomaisuus on suunnitelman mukaisesti sijoitettuna
korkorahastopainotteisesti. Korkotason ollessa hyvin matala tai jopa
negatiivinen on ollut puhetta salkun osakepainon nostosta. Tämän hetken
taloustilanteen ja investointisuunnitelmien mukaan sijoituksia ei ole tarvetta
purkaa nopeasti ja näin ollen on mahdollista odottaa osakemarkkinoiden
vakiintumista ja arvon nousua. Tarkasteltaessa osakemarkkinoiden tilaa
analyyttisesti sijoitusmarkkinoiden kannalta, on perusteltua lisätä
osakepainotusta nyt pitkäaikaisen sijoittamisen näkökulmasta.

LAVA

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

ESITYS

1. Talouspäällikkö esittää, että muutetaan sijoitussalkun painotusta niin, että
osakepainotus on 40 % ja korkorahastojen painotus 60 % vaihteluvälillä +-10
%.
2. Valtuutetaan talouspäällikkö antamaan pitkäaikaisten sijoitusten osalta
täyden valtakirjan varainhoitajalle oikeuden tehdä sijoituksen painotuksiin
muutoksia kohdan 1. määrittelemissä rajoissa.

LIITE 7

Sijoitustoiminnan periaatteet ja sijoitussuunnitelma 2016 - 2017

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

TOIMEENPANO

Kirkkoneuvosto

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

57 §

MOBILEPAY:N KÄYTTÖÖNOTTAMINEN

VALMISTELIJA

Taina Väisäsvaara

ESITTELIJÄ

Taina Väisäsvaara
Oriveden seurakunnassa on ilmennyt tarvetta mahdollistaa lahjoittaminen
mobiilisti käteisen rahan käytön vähenemisen myötä. MobilePay
mahdollistaa maksujen vastaanottamisen ja kohdentamisen tiettyyn
keräykseen viisi numeroisella lyhytnumerolla. Lahjoittajan näkökulmasta
MobilePay on turvallinen ja nopea tapa lahjoittaa. Seurakunnan
näkökulmasta lahjoitusten kohdentaminen on helppoa lyhytnumeron avulla
ja rahat siirtyvät automaattisesti seurakunnan tilille.
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LAVA

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

ESITYS

Talouspäällikkö esittää, että otetaan MobilePay käyttöön.

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

TOIMEENPANO

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

58 §

TOLLION PELTOJEN VUOKRAUS

VALMISTELIJA

Taina Väisäsvaara

ESITTELIJÄ

Taina Väisäsvaara

KN 02/2022

Tollion tilan, tilatunnus 177006509, R:no 177-404-1-125 ja 177-404-1-123
vuokraaminen. Tilalla ei tällä hetkellä ole vuokralaista. Tilan vuokrattavien
peltojen pinta-ala on noin 7 hehtaaria, ei sisällä tukioikeuksia. Vuokralaisen
tulisi sitoutua viljelemään vuokrauksen kohteena olevia peruslohkoja koko
vuokra-ajan luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen ehdoin.
Kirkkoneuvosto määrittelee vuokra-ajan pituuden. Kirkkoneuvosto on
aikaisemmin päättänyt, että tilaa ei myydä toistaiseksi, koska tila liittyy
valmistelussa olevaan kiinteistöstrategiaan.

KN 04/2022

Ilmoitus vuorattavista pelloista oli Oriveden sanomissa. Tarjouksia jätettiin
kaksi kappaletta, joista vain toinen täytti tarjouksen ehdot. Tarjoukset
nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa.

LAVA

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

ESITYS

Talouspäällikkö esittää, että vuokrataan Tollion tilan, tilatunnus
177006509, R:no 177-404-1-125 ja 177-404-1-123, pellot yhteensä noin 7
hehtaaria kolmen vuoden määräajaksi Maatalousyhtymä Anttilalle heidän
jättämän tarjouksen mukaisesti ja valtuutetaan talouspäällikkö laatimaan ja
allekirjoittamaan vuokrasopimus.

LIITE 8

Yhteenveto tarjouksista

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

TOIMEENPANO

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus
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59 §

MUUT ASIAT
Seppeleenlaskijat kaatuneiden muistopäivänä 15.5.2022
Orivesi

Raili Oittinen, Kari Mäkinen

Eräjärvi

Kari Aakula

Längelmäki Mirjami Koivunen
Juupajoki
60 §

Markku Pärssinen

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
Kirkkoherra 4/2022
Talouspäällikkö 3/2022
Kasvatuksen työalavastaava 4/2022
Kiinteistöpuolen lähiesimies 1/2022
Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

ESITYS

Kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

MUUTOKSENHAKU

Otto-oikeus

61 §

TIEDOKSI

VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna, Taina Väisäsvaara

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna, Taina Väisäsvaara
1.
2.
3.
4.

Yleisraportti
Henkilöstöraportti
Tampereen IT-alueen tietoturvan tarkastusraportti 2022
Opintorahaston toimintakertomus 2021 ja talousarvio 2022 ja
opintorahaston säännöt sekä pöytäkirja kokouksesta 7.4.2022
5. Notaarin viranhaltijapäätös
LIITE 9

Yleisraportti

LIITE 10

Henkilöstöraportti

LIITE 11

Tampereen IT-alueen tietoturvan tarkastusraportti 2022

LIITE 12

Opintorahaston toimintakertomus 2021 ja talousarvio 2022 ja
opintorahaston säännöt sekä pöytäkirja kokouksesta 7.4.2022

LIITE 13

Notaarin viranhaltijapäätös 47/2022 virkavapaus

PÖYTÄKIRJA 4/2022 20.4.2022
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LIITE 14
Notaarin viranhaltijapäätös 48/2022 vuosiloman muutos
PÄÄTÖS

Merkittiin tiedoksi.

62 §

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJEET
12/2022 Opetushallitukselta ja kirkkohallitukselta yhteinen kirje
oppilaitoksille, seurakunnille ja seurakuntayhtymille seurakuntavaaleista
13/2022 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2022
KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJEET
3/2022 Täsmennyksiä Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2022 – 2024
määräysten voimaantuloon
Yleiskirjeet ovat luettavissa:
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksenyleiskirjeet

LAVA

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

ESITYS

Kirkkoneuvosto merkitsee yleiskirjeet tiedoksi saatetuksi.

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

63 §

ILMOITUSASIAT

ESITYS

Merkitään tiedoksi

PÄÄTÖS

Ilmoitusasioita ei ollut.

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

64 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.37.

