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PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS

kokouksen jälkeen
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______________
Kirsi Mäkinen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

TODISTAA

_________________
Jussi Pohjala

Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa
viraston aukioloaikoina maanantaista 25. päivästä
marraskuuta 2019 alkaen 30. päivän ajan.
_______________________
Mika Tapiolinna, kirkkoherra
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188 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Pauliina Helperi pitää alkuhartauden.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Pauliina Helperi piti alkuhartauden.

189 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

190 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen
mukaisesti vuorossa ovat Kirsi Mäkinen ja Jussi Pohjala.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Mäkinen ja Jussi Pohjala.

191 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite 1.
PÄÄTÖS
Kokouksen työjärjestykseen kirkkoneuvosto teki kaksi muutosta. Pykälä 197
Yhteistyöaloite Oriveden ja Kangasalan seurakuntien kesken
kirkkoherranviraston työtehtävistä päätettiin jättää käsittelemättä uusien,
päätöksiin liittyvien asioiden tultua esille kirkkoneuvoston kokouspäivänä.
Pykälään 199 Tiedoksi lisättiin Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin
pöytäkirjanote 20.11.2019 § 477.
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192 §

LUOTTOTAPPIOT
Seurakunnalla on virkatodistusmaksusaatavia alkuvuoden ajalta 2019
yhteensä 117 €. Saatavista on lähtenyt maksukehotukset Kirkon
palvelukeskuksen kautta, mutta tuloksetta. Maksujen saaminen on näin ollen
epätodennäköistä ja tästä syystä on tarkoituksenmukaista kirjata saatavat
seurakunnan kirjanpidosta luottotappioiksi.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että alkuvuoden 2019 saatavat 117 € kirjataan luottotappioiksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

193 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO
VUODELLE 2020, HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE
2020 SEKÄ SUUNNITELMAVUODET 2021 - 2022
Toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys sisältävät työalojen
toimintasuunnitelmat ja numeraaliset osat. Toiminnalliselle puolelle on
talousarvio laadittu pääsääntöisesti vastuuryhmien esitysten mukaisesti.
Joitakin tarkennuksia pyydettiin kasvatuksen ja diakoniatyön vastuualueilta.
Vuodelle 2020 on arvoitu verotulokertymä samalle tasolle kuin mitä on tämän
vuoden talousarviossa. Ennakkotietojen mukaan näyttää siltä, että
ennakonpidätyskertymän kasvu loppuvuonna 2019 tulee painottumaan
joulukuulle, jotka tilitetään veronsaajille vasta vuoden 2020 puolella.
Palkkoihin on tehty n. 1,5 % korotusvaraus sekä lomarahojen täysimääräinen
maksaminen. Suorituslisäerän ja lomarahojen vaikutus palkoissa noin 25 00030 000 €.
Työnantajan eläkemaksuun on laskettu 0,4 prosenttiyksikön aleneminen.
Henkilöstökulut nousevat yhteensä n. kolme prosenttia tämän vuoden
talousarviosta.
Kiinteistöjen kunnossapitoon on varattu määrärahoja 50 100 €.
Yhteistyösopimusta jatketaan Lempäälän seurakunnan kanssa
palkkahallinnon palveluista. Yhteistyösopimus päättyi Kangasalan
seurakunnan kanssa taloudenhoidon ja kiinteistöpalveluiden osalta, mutta
keskustelua jatketaan muusta yhteistyömallista tämän ja ensi vuoden aikana.
Talousarvioon on varattu määrärahoja palkkahallinnon palveluista sekä
ostopalveluista kiinteistöhallintoon yhteensä 14 000 €.
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Investointiosaan esitetään talousarviossa Oriveden kellotapulin ulkomaalaus,
Juupajoen kirkon laviinin korjaus, Oriveden seurakuntakeskuksen vanhojen ivlaitteiden ja käyttövesiputkistojen uusiminen, Juupajoen hautausmaan
huoltorakennuksen peruskunnostus, Eräjärven, Juupajoen ja Korkeakosken
kirkkojen invaluiskien hankinta, Juupajoen kirkon palohälytinlaitteistojen
uusiminen sekä Eräjärven kirkon vanhojen urkujen korjaaminen, joka ajoittuisi
kahdelle seuraavalle vuodelle.
Lisäksi varataan määrärahoja yllättävien koneiden tai laitteiden hankintaan.
Oriveden seurakunnan talousarvio vuodelle 2020 näyttää alijäämää 121 496 €
ja hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2020 näyttää alijäämää 51 630
€.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto käsittelee Oriveden seurakunnan toimintasuunnitelman ja
talousarvion vuodelle 2020, hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2020
sekä suunnitelmavuodet 2021 - 2022. Oriveden seurakunnan talousarvio
vuodelle 2020 näyttää alijäämää 121 496 € ja hautainhoitorahaston
talousarvio vuodelle 2020 näyttää alijäämää 51 630 €. Talousarvion
valmistelua jatketaan kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti
seuraavaan kokoukseen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
194 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2020
Oriveden seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt henkilöstön
kehittämissopimuksen otettavaksi käyttöön Oriveden seurakunnassa.
Koulutussuunnittelu ja siihen liittyvä osaamiskartoitus on tärkeä osa
seurakunnan strategista johtamista. Kun seurakunnan toiminnan ja talouden
suunnittelu asettaa selkeitä painopisteitä ja tavoitteita, on syytä kytkeä
henkilöstön kehittämistarpeet näihin.
Työntekijät ovat tutustuneet kirkon henkilöstökoulutustarjontaan 2020 ja ovat
tehneet esitykset koulutuksista vuodelle 2020. Koulutukset ovat
omaa työtä tukevia, ammattitaitoa syventäviä ja seurakunnan painopisteet
huomioon ottavia. Koulutussuunnitelma sisältyy talousarvioon.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2020
sekä siihen liittyvät suunnitelmavuosien 2021 - 2022 kehittämistarpeet.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liitteet 2 ja 3.
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195 §

SAAPUNUT OSTOTARJOUS LÄHIMMÄISEN TUVAN TILOISTA
Oriveden seurakunta sai 14.11.2019 ostotarjouksen Korkeakosken
osakehuoneistosta ”Lähimmäisen tupa”. Huoneistosta tarjottiin 10 000 €.
Oriveden seurakunta on yrittänyt pidemmällä aikavälillä myydä huoneistoa,
mutta hyväksyttäviä tarjouksia ei ole tullut. Huoneiston arvo on taseessa
50 913,34 €.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy huoneistosta tulleen tarjouksen. Ostajan
kanssa neuvotellaan siitä, että hallintaoikeus siirtyisi vasta 1.2.2020, koska
huoneiston tyhjennykseen tulee varata riittävästi aikaa.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Toivontuvalla
tehdään tarvittavat muutokset, joilla mahdollistetaan Lähimmäisen tuvan
toiminta. Liite 4.

196 §

TOIMISTOSIHTEERI TARJA NASKALIN VIRKAVAPAA-ANOMUS
Toimistosihteeri Tarja Naskali anoo palkatonta virkavapaata Oriveden
seurakunnan toimistosihteerin tehtävästä ajalle 1.1. - 30.6.2020. Hänet on
valittu Tampereen seurakuntayhtymään aluekeskusrekisterin toimistosihteerin
virkaan, missä on kuuden kuukauden koeaika.
Oriveden seurakunnassa on myönnetty toisen tehtävän hoitamista varten
palkatonta virkavapaata työntekijälle aiempina vuosina, kun työntekijä on sitä
anonut. Liite.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että toimistosihteeri Tarja Naskalille myönnetään anomuksensa
mukaisesti palkatonta virkavapaata ajalle 1.1. - 30.6.2020.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 5.
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197 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2025
Oriveden seurakunnan strategia on laadittu vuosille 2008 - 2015. Strategian
tekemisestä on kymmenisen vuotta aikaa ja viime vuonna ollut
piispanvisitaatio ja sen tuloksena syntynyt materiaali antaa hyvän pohjan
uuden strategian laadinnalle. Syyskuussa 2018 käytiin pohjakeskustelua
luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa uuden strategian pohjaksi ja
tätä jatketaan 27.3.2019 nykyisten luottamushenkilöiden ja työntekijöiden
kanssa.
Uuden strategien työstämisen aikana pidetään yhteisiä seminaari-iltoja
tarvittaessa.
Strategiaa laadittaessa on hyvä tarkastella toimintaympäristön muutos sekä
mahdolliset muut asiat, jotka on hyvä ottaa uuden strategian pohjaksi sekä
pohtia miten nämä asiat vaikuttavat uuteen strategiaan ja siitä nouseviin
painopisteiden määrittämiseen sekä arvoihin, joita seurakunta pitää esillä.
Uuden strategian päivitysprosessin tavoiteaikataulu:
- maaliskuu 2019 valmistelutyöryhmän nimeäminen
- kevät 2019 työryhmä tekee pohjaselvityksen strategian päivittämisestä
- elo-syyskuu 2019 vastuuryhmät ja seurakunnan työalat käyvät läpi pohjaselvitystä ja antavat siitä lausuntonsa
- lokakuu 2019 valmistelutyöryhmä kokoaa eri tahojen valmistelun pohjalta
ehdotuksen strategiaksi 2020-2025
- marraskuu 2019 kirkkoneuvosto käsittelee strategiaehdotuksen ja
valmistelee sen kirkkovaltuuston päätettäväksi
- joulukuu 2019 kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan strategian
Kirkkoneuvosto perusti kokouksessaan 29.3.2019 strategiatyöryhmän, johon
kuuluu virkansa puolesta kirkkoherra Mika Tapiolinna, kaksi työntekijää ja
kolme luottamushenkilöä. Luottamushenkilöiden edustajiksi strategian
valmistelutyöryhmään Liisa-Maaria Lenkkerin, Minna Löytty-Rissasen ja Merja
Kahilan. Työntekijät nimesivät henkilöstön edustajiksi kappalainen Juha
Itkosen ja lastenohjaaja Henna Mäkirannan.
Strategiatyöryhmä on kokoontunut kesän ja syksyn 2019 aikana ja saanut
uuden strategian vuosille 2020-2025 valmiiksi. Strategiaan liittyen oli
luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen neuvottelu 30.10.2019.
Neuvottelussa oli mahdollisuus antaa palautetta strategiatyöryhmän
tekemästä ehdotuksesta uudeksi strategiaksi. Strategiatyöryhmä kokoontui
tämän jälkeen vielä hiomaan ehdotusta uudeksi strategiaksi ja ehdotus on nyt
valmis.
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KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto käsittelee ehdotuksen uudeksi strategiaksi ja
esittää sitä kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
198 §

TIEDOKSI
Saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi:
1. Oriveden kaupungin pöytäkirjanote Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskijoista
2. Tuomiokapitulin pöytäkirjanote pappisasessorin vaalin toimittamisesta,
viranhoitomääräyksen antaminen Juha Itkoselle
3. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
16/2019 Lisäys vuoden 2020 kirkkokolehteihin
17/2018 Kirkkohallituksen päätös 15.10.2019 nk.
hiilineutraalisuusavustus
4. Kirkkoherran päätöspöytäkirja 9/2019
5. Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 30.10.2019 § 438
ja 20.11.2019 § 477
Pykälissä käsitellyillä asioilla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

199 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
1. Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskijoiden valinnat
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti valita Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskijoiksi
Oriveden kirkko Kirsi Mäkinen, Mari Metsävainio, Ilkka Hjerppe
Eräjärven kirkko Kari Aakula, Heikki Lähteenmäki, Juha Itkonen
Längelmäen kirkko Heikki Salomaa hoitaa seppeleenlaskijoiden kysymisen
Juupajoen kirkko Pauliina Helperi hoitaa seppeleenlaskijoiden kysymisen

200 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

201 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran siunaukseen.
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