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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
KOKOUSAIKA

Torstai 24.2.2022 klo 17.00 – 19.08

PAIKKA

Oriveden seurakuntakeskus, kahvio

OSALLISTUJAT

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja, poistui kokouksesta klo 18.55
§:n 24 aikana
jäsen, teams-yhteys
jäsen
”, teams-yhteys
jäsen
jäsen, este
jäsen
varajäsen, este

LÄSNÄOLO-OIKEUTETUT
Eronen Ulla
kirkkovaltuuston pj
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

___________________________________________________
Liisa-Maaria Lenkkeri

_________________________________________________
Raili Oittinen

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO
Kokouksen pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Oriveden seurakunnan
kirkkoherranvirastossa 25.2. – 24.3.2022
Orivedellä ____/_____ 2022
Mika Tapiolinna, kirkkoherra
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15 § 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 18.2.2022.
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 Liisa-Maaria Lenkkeri ja Kirsi Mäkinen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana.

PÄÄTÖS

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa-Maaria Lenkkeri ja Kirsi Mäkisen tilalle
Raili Oittinen.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
ESITYS

Hyväksytään kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys.

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto
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LIITE 1

Kokouksen työjärjestys

16 §

RIPPIKOULULEIRIEN TURVALLISUUSVASTAAVAT

VALMISTELIJA

Kari Mäkinen

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna
Rippikoulutyöstä vastaava seurakuntapastori Kari Mäkinen on tehnyt
esityksen vuonna 2022 pidettävien rippikoulujen turvallisuusvastaavista.
Rippikoululeirien osalta turvallisuusvastaavina olisivat:
Talvirippikoululeiri: Miina Kurjenmiekka
Päiväkumpu I: Miina Kurjenmiekka
Saarenmaan rippikoululeiri: Paula Montonen
Päiväkumpu II: Miina Kurjenmiekka
Päivärippikoulu: Henna Mäkiranta

LAVA

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

ESITYS

Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy turvallisuusvastaavat esityksen
mukaisesti.

LIITE 2

Rippikoululeirien turvallisuusvastaavat

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

TOIMEENPANO

Kirkkoherra

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

17 §

TALOUSPÄÄLLIKÖN PALKKA 17.1.2022 ALKAEN

VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 12.11.2021 valinnut Taina Väisäsvaaran
talouspäällikön virkaan ja hän on aloittanut tehtävässään 17.1.2022.
Valintapäätöksen yhteydessä ei päätetty talouspäällikön palkasta muutoin
kuin todettiin sen kuuluvaan KirVESTESin ylimmän johdon
hinnoitteluryhmään J 20 ja ryhmän sisällä oleva palkkahaitari on 3 316,04 €
- 4 352,54 €. Kirkkoneuvoston tehtävänä on määrittää talouspäällikön
palkka.
KirVESTESin ylimmän johdon palkkaukseen liittyvässä ohjeistuksessa, sen
toisessa momentissa todetaan seuraavaa:
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Viranhaltijan peruspalkan määrittäminen palvelukseen otettaessa
Seurakunta määrittää palvelukseen otettaessa kirkkoherran sekä johtavan talous- ja
henkilöstöhallinnon viranhaltijan peruspalkan viralle määritellyn K-/J -hinnoitteluryhmän
palkka-asteikolta arvioimalla viran tehtävien vaativuutta, niiden laaja-alaisuutta ja
vastuullisuutta sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuutta.
Peruspalkka määritetään vähintään viran K-/J-hinnoitteluryhmän asteikon alarajan
suuruiseksi. Asteikon yläraja voidaan perustellusta syystä ylittää.
Soveltamisohje:
Palvelukseen otettavan kirkkoherran sekä johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon
viranhaltijan peruspalkasta päättää seurakunnan asiassa toimivaltainen viranomainen.
Yksittäisessä seurakunnassa se on tavallisesti kirkkoneuvosto ja seurakuntayhtymässä
yhteinen kirkkoneuvosto.
Täysin pätevän viranhaltijan peruspalkkaa asteikolta määriteltäessä otetaan huomioon
tehtävien vaativuus, viranhaltijan ammattitaito ja työssä suoriutuminen
kokonaisarvioinnilla. Peruspalkka tulee määrittää vähintään viran hinnoitteluryhmän
asteikon alarajan suuruiseksi. Palvelukseen otettaessa viranhaltijan ammatinhallinnan ja
työssä suoriutumisen arviointi perustuu lähinnä käsitykseen valittavan aikaisemmasta
toiminnasta.
Uuden viranhaltijan peruspalkkaa olisi hyvä arvioida 6 - 12 kuukauden jälkeen työhön
ryhtymisestä/virantoimituksen alkamisesta uudelleen, jolloin voidaan tarkistaa, onko
peruspalkka oikeassa suhteessa henkilön ammatinhallintaan, työsuoritukseen ja
työnantajan palkkapoliittisiin linjauksiin, ks. 4 mom. peruspalkan tarkistaminen
palvelussuhteen aikana.
Seurakunnan on toimittava peruspalkkaa määritellessään kannustavasti ja vastuullisesti
ottaen huomioon taloudellisen kantokykynsä sekä omat ja kirkon palkkapoliittiset
linjaukset.

Talouspäällikön virkaan valitulla Taina Väisäsvaaralla on työkokemusta
yrittäjän, kaupan ja taloushallinnon alalta yli 30 vuotta sekä seurakunnan
taloushallinnon alalta yli kaksi vuotta. Hänen kanssaan on käyty
valintaprosessin aikana keskusteluja hänen palkkatoiveestaan.
LAVA

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

ESITYS

Kirkkoneuvosto
1) vahvistaa talouspäällikkö Taina Väisäsvaaran palkaksi 4 100 €
palvelussuhteen alkaessa;
2) arvioi KirVESTESin soveltamisohjeiden mukaan kuuden kuukauden
jälkeen virantoimituksen alkamisesta, miten peruspalkka suhteutuu
hänen ammatinhallintaan, työsuoritukseen sekä työnantajan
palkkapoliittisiin linjauksiin.
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PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.
Talouspäällikkö Taina Väisäsvaara poistui kokouksesta asian käsittelyn
ajaksi.

TOIMEENPANO

Kirkkoherra

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

18 §

ORIVEDEN KIRKON URKUJEN HUOLTO

VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna
Kanttori Jari Linjama on selvittänyt urkujen huoltoasiaa. Oriveden kirkon
urut ovat vuodelta 1961. Urkujen kunnossapito vaatii puhdistushuollon
noin 10 vuoden välein. Puhdistushuolto tehdään käsityönä.
Urkuasiantuntija Marko Koskinen tekee Oriveden seurakunnan urkujen
huoltokorjaukset ja hän on jättänyt Oriveden kirkon urkujen huollosta
tarjouksen, joka on 26 000 €. Uruissa on huollon lisäksi myös muita
kunnossapitotarpeita. Urkujen huolto ja tarvittava korjaaminen voidaan
tehdä suorahankintana, koska tarjoussumma jää alle kilpailutusrajan.

LAVA

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

ESITYS

Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy Marko Koskisen jättämän urkujen
huolto- ja korjaussopimuksen.

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

TOIMEENPANO

Kirkkoherra

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

19 §

ERITYISAMMATTIHENKILÖN TYÖSUHTEEN
PERUSTAMINEN JA AUKI LAITTAMINEN

VALMISTELIJA

Taina Väisäsvaara

ESITTELIJÄ

Taina Väisäsvaara
Oriveden seurakuntaan perustetaan toistaiseksi voimassa oleva
erityisammattihenkilön työsuhde 1.5.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Perustettavassa työsuhteessa tehtävänkuvauksena on vastata seurakunnan
kiinteistönhoidon ja haudankaivajan sekä suntion tehtävistä.
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Kiinteistötyön vastuuryhmä keskusteli perustettavan työsuhteen sisällöstä
kokouksessaan 15.2.2022. Todettiin, että tehtävä on laaja ja
vaatii erityisosaamista. Käydään keskustelua mihin vaativuusryhmään
tehtävä sijoittuu. Tarvittaessa hänelle tulee tarjota myös mahdollisuutta
suorittaa suntion ammattitutkinto. Erityisammattihenkilön tehtävänkuva
liitteenä.
LAVA

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

ESITYS

Esitän, että
1) kirkkoneuvosto perustaa Oriveden seurakuntaan toistaiseksi voimassa
olevan erityisammattihenkilön työsuhteen. Palkkaus
vaativuusryhmän 402 mukainen;
2) työsuhde laitetaan haettavaksi niin, että hakuaika päättyy 14.3.2022 klo
15.00. Haastattelut pidetään 17. ja 18.3.2022
3) perustetaan haastattelutyöryhmä, johon kuuluvat kirkkoherra, talouspäällikkö, hautausmaanhoitaja-kiinteistövastaava sekä kaksi
luottamushenkilöä.

LIITE 3

Tehtävänkuva

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti, että
1) kirkkoneuvosto perustaa Oriveden seurakuntaan toistaiseksi voimassa
olevan erityisammattihenkilön työsuhteen. Palkkaus vaatimusryhmän
402 mukainen.
2) työsuhde laitetaan haettavaksi niin, että hakuaika päättyy 14.3.2022 klo
15.00. Haastattelut pidetään 17. ja 18.3.2022
3) perustaa haastatteluryhmän, johon kuuluvat kirkkoherra,
talouspäällikkö, hautausmaanhoitaja-kiinteistövastaava sekä Juha Haikka
ja Heikki Salomaa.

TOIMEENPANO

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

20 §

ALUSTAVA TILINPÄÄTÖSAINEISTO 2021

VALMISTELIJA

Taina Väisäsvaara

ESITTELIJÄ

Taina Väisäsvaara
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Kirkollisverotulon toteuma oli 31.12.2021 1 984 394 € (97,8 %).
Vastaavana aikana viime vuonna verotuloja kertyi 2 006 716 €.
Tällä hetkellä vuoden 2021 tulos näyttää ylijäämää 2 442,76 €. Talousarvio
vuodelle 2021 vahvistettiin alijäämäisenä 45 550 €.
Viime tilikaudelle kirjautui kertaluontoisia eriä, jotka vaikuttivat
positiiviseen tulokseen. Puunmyyntitulot toteutuivat 126,6 % (+37 243,21
€) ja sijoitusrahastojen myyntivoitot toteutuivat 481,2 % ja 72 184 €
(+57 184,49 €).
Suunnitellut investoinnit toteutuivat viime tilikaudella. Suurin investointi oli
Oriveden seurakuntatalon iv- ja käyttövesiputkistojen uusiminen 846 100 €.
Lisäksi suoritettiin ulkomaalaus Längelmäen kirkkoon 82 934 € ja Eräjärven
kirkon vanhojen urkujen korjaus 58 500 €. Kahteen viimeiseen
hankkeeseen saatiin kirkkohallituksen rakennusavustusta yhteensä 137 530
€.
Seurakunnan talouden tunnusluvut ovat hyvät. Omavaraisuusaste
31.12.2021 on 86 % ja kassavarojen riittävyys 204 päivää.
Tilintarkastajat käyvät seurakunnan tilinpäätösaineistoa läpi 25.2.2022.
Toteumavertailuja talousarvioon nähden:
-

toimintatuotot
toimintakulut
henkilöstökulut
palveluiden ostot
ostot tilikauden aikana

106,1 %
97,7 %
101,9 %
91,3 %
91,4 %

Toteumavertailut pääluokka sitovuustasolla:
-

hallinto
seurakuntatyö
hautatoimi
kiinteistötoimi

100,6 %
89,2 %
116,6 %
95,0 %

LAVA

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

ESITYS

Kirkkoneuvosto käsittelee Oriveden seurakunnan tilinpäätösaineistoa
tilikaudelta 2021. Tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 2 442,76 €.
Kirkkoneuvosto hyväksyy tilikauden tuloksen käsittelyerän, jossa
positiivisesta tuloksesta tehdään taseeseen investointivaraus 30 000€
Juupajoen kirkon ja kellotapulin ulkomaalaukseen.

LIITE 4

Tuloslaskelma toteumavertailu tilitaso 2021
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LIITE 11

Tuloslaskelma 2021 srk yhteensä

LIITE 12

Tase 31.12.2021

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

21 §

KRIISIYTYVÄN SEURAKUNNAN MITTARIT

VALMISTELIJA

Taina Väisäsvaara

ESITTELIJÄ

Taina Väisäsvaara
Kirkkohallitus linjasi aikaisempien puuttumiskynnysten korvaajaksi
kriisiytyvän seurakunnan mittarit. Ohjeen tavoitteena on saada seurakunnat
aktiivisesti ja säännöllisesti seuraamaan itse talouden kehitystään sekä
toiminnan ja hallinnon tilaansa ja tarvittaessa ryhtymään omaehtoisesti
korjaaviin toimenpiteisiin.
Talouden mittareina ovat tilikauden tulos, edellisten tilikausien yli-/alijäämä
ja alijäämän kattaminen, maksuvalmius ja henkilöstömenojen osuus
toimintakuluista. Seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittareiden valossa
tarkastellaan seurakunnan yhteiskunnallisten tehtävien hoitoa, seurakunnan
hallintoa ja viranomaistoimintaa, toimintaorganisaatiota, johtamista
seurakunnassa sekä henkilöstön määrää, työhyvinvoinnin ongelmia sekä
henkilöstön riittävyyden ja rekrytoinnin ongelmia. Tarkempi kuvaus
mittareista liitteenä. Seurakunnan talous, toiminta ja hallinto ovat näiden
mittarien mukaan hyvässä hoidossa, yksikään näistä mittareista ei toteudu
Oriveden seurakunnassa.

LAVA

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

ESITYS

Kirkkoneuvosto on käsitellyt kriisiytyvän seurakunnan mittarit talouden,
toiminnan ja hallinnon osalta ja todennut, että kriisiytyvän seurakunnan
mittarit eivät täyty miltään osin Oriveden seurakunnassa. Tämä tieto
liitetään osaksi toimintakertomusta ja tilinpäätöstä 2021.

LIITE 5

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto
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22 §

TOLLION TILAN 177-404-1-125 JA 177-404-1-123 PELTOJEN
VUOKRAUS

VALMISTELIJA

Taina Väisäsvaara

ESITTELIJÄ

Taina Väisäsvaara
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.

LAVA

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

ESITYS

Kirkkoneuvosto päättää laittaa Tollion tilan pellot noin 7 hehtaaria
vuokralle tarjousten perusteella 3 vuoden vuokra-ajalle.

MUUTETTU PÄÄTÖSESITYS
Kirkkoneuvosto päättää laittaa Tollion tilan pellot noin 7 hehtaaria
vuokralle tarjousten perusteella 3 vuoden vuokra-ajalle. Seurakunta pidättää
itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjouksen.
PÄÄTÖS

Muutetun päätösesityksen mukaan.

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

23 §

MUUT ASIAT

24 §

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
Kirkkoherra 2/2022
Talouspäällikkö 1/2022
Kappalainen 1/2022
Kasvatuksen työalavastaava 2/2022
Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

ESITYS

Kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

MUUTOKSENHAKU

Otto-oikeus
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25 §

TIEDOKSI

VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna, Taina Väisäsvaara

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna, Taina Väisäsvaara
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yleisraportti
Henkilöstöraportti
Jäsenraportti
Kappelineuvoston pöytäkirja 11.2.2022
Viestinnän vastuuryhmän muistio 27.1.2022
Teerijärven rantatontin kauppakirja ja naapurien kuuleminen

LIITE 6

Yleisraportti

LIITE 7

Henkilöstöraportti

LIITE 8

Jäsenraportti

LIITE 9

Kappelineuvoston pöytäkirja

LIITE 10

Viestinnän vastuuryhmän muistio

PÄÄTÖS

Merkittiin tiedoksi.

26 §

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJEET
2/2022 Vuoden 2022 seurakuntavaalit: Vaalilautakunnan asettaminen,
äänestysalueet sekä vaaliasiakirjojen tilaaminen
3/2022 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2022
4/2022 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2021
5/2022 Kevään 2022 avustukset seurakuntien kokeilutoiminnan
tukemiseksi
KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJEET
1/2022 31.1.2022 Virkojen uudet mallijohtosäännöt
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.
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MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

27 §

ILMOITUSASIAT

ESITYS

Merkitään tiedoksi

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti, että 20.4.2022 kello 16 pidettäväksi sovittu kokous
pidetään 20.4.2022 kello 17.

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

28 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.08.

