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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
KOKOUSAIKA

Tiistai 23.2.2021 klo 17.00 – 17.42

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
”
este
jäsen
este
jäsen

VARAJÄSENET
Lähteenmäki Heikki
Ingraeus Henry
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

_________________________________________________
Heikki Salomaa

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO
Kokouksen pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Oriveden seurakunnan
kirkkoherranvirastossa 24.2. - 10.3.2021
Orivedellä ____/_____ 2021
Mika Tapiolinna, kirkkoherra
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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
47 § KOKOUSTIEDOT
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Markku Pärssinen.
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 18.2.2021.
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 Raili Oittinen ja Jussi Pohjala.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana.

PÄÄTÖS

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raili Oittinen ja Jussi Pohjalan tilalle Heikki
Salomaa.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
ESITYS

Hyväksytään kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.
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LIITE 1

Kokouksen työjärjestys

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

48 §

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.

LAVA

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

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

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti, että hautausmaanhoitaja-kiinteistövastaavan toimi
laitetaan uudelleen haettavaksi niin, että hakuaika päättyy tiistaina
9.3.2021. Lisäksi todettiin, että ensimmäiselle hakukierrokselle saapuneet
hakemukset ovat edelleen voimassa.

LIITE 2
TOIMEENPANO

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

49 §

LAUSUNTO TAMPEREEN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULILLE
AVOIMEKSI JULISTETTAVASTA ORIVEDEN SEURAKUNNAN
JUUPAJOEN KAPPELISEURAKUNNAN KAPPALAISEN VIRASTA

VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli myönsi eron 16.12.2020
kappalainen Sirpa Riihimäelle Oriveden seurakunnan Juupajoen
kappeliseurakunnan kappalaisen virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi
1.3.2021.
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt Oriveden
seurakunnalta lausuntoa Juupajoen kappeliseurakunnan avoimeksi tulevasta
virasta kokouksessaan 16.12.2020 § 449. Tietoteknisistä ongelmista
johtuen tämä lausuntopyyntö saatiin vasta 11.2.2021.
Viran auki julistamista varten hiippakunnan tuomiokapituli pyytää
seurakunnalta lausuntoa seuraavista asioista:
- missä tuomiokapitulin istunnossa kappalaisen virka julistetaan haettavaksi
- täytettävän viran tehtävänkuvaus
- tuleeko virkaan valittavan esittää rikosrekisterilain 6 §:n mukainen
rikosrekisteriote (KL 6:33 §)
- harkitseeko seurakunta koeajan määräämistä (KL 6:17 §)
- kuka antaa lisätietoja täytettävästä kappalaisen virasta (nimi,
puhelinnumero, sähköposti)
- viran palkkaus
- organisaatiokuvaus (lyhyt kuvaus seurakunnasta)
- 1 - 5 kysymystä hakijoille, jotka liittyvät täytettävään kappalaisen virkaan
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Pääsääntöisesti avoimeksi tuleva kappalaisen virka julistetaan haettavaksi
seuraavassa tuomiokapitulin istunnossa, kun seurakunta on antanut
lausunnon kapitulin pyytämistä asioista. Perustellusta syystä haettavaksi
julistamista voidaan siirtää myöhemmäksi esim. silloin, jos hakuaika menisi
loma-ajalle, jolloin hakuilmoituksen tavoitettavuus on heikko.
Juupajoen kappelineuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 12.1.2021 ja
keskustelun keskeinen päätös oli, että kappalaisen virka täytetään
vakituisesti siten, että vakituinen viranhaltija voisi aloittaa vuoden 2022
alussa.
LAVA

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

ESITYS

Esitän, että seurakunta antaa liitteen mukaisen lausunnon Tampereen
hiippakunnan tuomiokapitulille.

LIITE 3
PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

TOIMEENPANO

Kirkkoneuvosto ja tuomiokapituli

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

50 §

TIEDOKSI

VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna, Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna, Aija Nivala
1) Kappelineuvoston pöytäkirja 1/2021 12.1.2021

ESITYS

Kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedoksi saatetuksi.

PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

LIITTEET
MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

51 §

KIRKKOHALLITUKSEN JA KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN
YLEISKIRJEET
3/2021 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2020
4/2021 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2021
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5/2021 Hiilineutraalisuusavustus 2021 - 2023
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

51 §

ILMOITUSASIAT

ESITYS

Merkitään tiedoksi

PÄÄTÖS

Ilmoitusasioita ei ollut.

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

52 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.42.

