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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Keskiviikkona 2. päivänä tammikuuta 2019

ALLEKIRJOITUKSET

___________________
Kaarina Jokinen

____________________
Helena Lähdetmäki

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Oriveden
seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina
torstaista 3. päivästä tammikuuta 2019 alkaen 30. päivän ajan.
TODISTAA

_______________________
Mika Tapiolinna, kirkkoherra

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
§1

PÖYTÄKIRJA 1/2019

SIVU 2/2019_________

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää kirkkoherra.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti kirkkoherra.

§2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§3

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen
mukaisesti vuorossa ovat Kaarina Jokinen ja Helena Lähdetmäki.
PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin esitetyt Kaarina Jokinen ja Helena Lähdetmäki.

§4

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite 1.
PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto vahvisti kokouksen työjärjestys pykälä lisäyksellä § 16
Kirkkovaltuuston sihteerin valinta vuodelle 2019, jolloin pykäläjärjestys muuttui
§ 16 alkaen yhdellä pykälällä eteenpäin. Muut mahdolliset asiat
kohtaan lisättiin Naapurin kuuleminen tilasta Lehtoniemi 562-442-5-1.

§5

KIRKKONEUVOSTON SIHTEERIN VALINTA VUOSILLE 2019 – 2020
Kirkkoneuvoston tulee valita sihteeri toimikaudelleen 2019 – 2020. Aiemmin
sihteerinä on toiminut toimistosihteeri Jaana Valberg.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Kirkkoneuvosto valitsee sihteeriksi toimistosihteeri Jaana Valbergin ja hänelle
varahenkilöksi talouspäällikkö Aija Nivalan toimikaudelle 2019 – 2020.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

_____ _____

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
§6

PÖYTÄKIRJA 1/2019

SIVU 3/2019_________

SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN
VUOSIKSI 2019 – 2022
Ensimmäisessä kokouksessaan kirkkovaltuusto asettaa keskuudestaan
toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan,
johon samalla valitaan kolme varsinaista ja kolme varajäsentä.
Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan kirkkovaltuuston
työjärjestyksen mukaisesti.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

§7

KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN
VALINTA VUOSILLE 2019 – 2020
KJ 8:2 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan toimikausi: kirkkovaltuusto valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa
ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee itselleen puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan vuosille 2019 – 2020.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

§8

KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN SEKÄ
VARAJÄSENTEN VAALIT VUOSILLE 2019 – 2020
Kirkkolaki 10 luku 2 §: Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja
muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä sen mukaan kuin ohjesäännössä
määrätään, vähintään kuusi jäsentä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset
varajäsenet.
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston
toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Varapuheenjohtajaksi ei saa valita tämän seurakunnan viranhaltijaa.
Kirkkovaltuuston 26.11.2014 hyväksymä ja tuomiokapitulin vahvistettu
kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 luku.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

_____ _____

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 1/2019

SIVU 4/2019_________

1§
Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana
sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Valitulla
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
2§
Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja
ja sitten muut jäsenet.
3§
Kun 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille
varajäsenet.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaa kirkkolain mukaiset
vaalit.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

§9

JÄSENTEN VALINTA KAUPUNGIN JA SEURAKUNNAN YHTEISEN
OPINTORAHASTON TOIMIKUNTAAN
Kirkkovaltuuston tulee valita Oriveden kaupungin ja Oriveden seurakunnan
yhteiseen opintorahaston toimikuntaan kaksi jäsentä ja yksi varajäsen
seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Lisäksi seurakunnan tulee valita yksi
toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja opintorahastoon
samaksi toimikaudeksi.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee opintorahastoon
kaksi varsinaista jäsentä, yhden varajäsenen sekä yhden
toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

_____ _____

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
§ 10

PÖYTÄKIRJA 1/2019

SIVU 5/2019_________

YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA
VUOSILLE 2019 – 2022
Kirkkovaltuuston tulee valita kaksi yhteisvastuukeräyksen toiminnantarkastajaa sekä kaksi varatoiminnantarkastajaa.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee yhteisvastuukeräykselle kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

§ 11

KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA
VARAJÄSENTEN VALINTA VUOSILLE 2019 – 2022
Kirkkovaltuusto perusti 13.10.2010 Oriveden seurakuntaan
kiinteistöjohtokunnan entisen kiinteän ja irtaimen omaisuuden
tarkastuslautakunnan tilalle.
Kiinteistöjohtokunnan johtosääntö:
Johtokuntaan, joka on kirkkoneuvoston alainen, kirkkovaltuusto valitsee
toimikaudekseen puheenjohtajan ja viisi muuta jäsentä sekä kaksi
varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
toimikaudekseen.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee
kiinteistöjohtokunnan puheenjohtajan, viisi varsinaista jäsentä ja kaksi
varajäsentä toimikaudekseen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

§ 12

JUUPAJOEN KAPPELISEURAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN
VALITSEMINEN
Juupajoen kappeliseurakunnan ohjesääntö 5 §
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan toiminnasta
vastaava kappalainen ja muina jäseninä kuusi varsinaista jäsentä ja yhtä
monta henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee
asua kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

_____ ____

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 1/2019

SIVU 6/2019_________

Kappelineuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisen vuoden ensimmäisessä
kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto esittää edelleen kirkkovaltuustolle, että se valitsee
ohjesäännön mukaisesti jäsenet ja varajäsenet Juupajoen kappelineuvostoon.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
§ 13

TOIMISTOSIHTEERI JAANA VALBERGIN VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS
AJALLE 8.4. - 4.10.2019
Toimistosihteeri Jaana Valberg on anonut vuorotteluvapaata ajalle 8.4. 4.10.2019. Liite 2.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että
1) toimistosihteeri Jaana Valbergille myönnetään virkavapaata
vuorotteluvapaata varten hänen anomuksensa mukaisesti ajalle 8.4. 4.10.2019,
2) päätetään hakutavasta ja haastattelutyöryhmän valinnasta
3) kirkkoherralla on valtuudet palkata vuorotteluvapaan ehdot täyttävä
työntekijä em. ajalle.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
1) Myönnetään virkavapaus toimistosihteeri Jaana Valbergille anomuksensa
mukaisesti ajalle 8.4. – 4.10.2019
2) Palkataan seurakuntaan vuorotteluvapaan ehdot täyttävä työntekijä
hautausmaalle, jonka voi palkata talouspäällikkö
3) Palkataan kirkkoherranvirastoon toimistosihteeri ajalle 1.4. – 4.10.2019,
jonka voi palkata kirkkoherra.

§ 14

KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN LAKKAUTTAMINEN 31.12.2018,
KIINTEISTÖASIOIDEN JA VIESTINNÄN VASTUURYHMIEN
PERUSTAMINEN SEKÄ VASTUURYHMIEN TOIMINTASÄÄNNÖN
HYVÄKSYMINEN JA KÄYTTÖÖN OTTAMINEN 1.1.2019 ALKAEN
Oriveden seurakunnassa on toiminut kiinteistöjohtokunta 1.1.2011 alkaen, jota
ennen oli kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuslautakunta.
Piispanvisitaation yhteydessä olleessa hallinnon tarkastuksessa
lakimiesasessori Jorma Juutilainen toi esiin kysymyksen kiinteistöjohtokunnan
mielekkyydestä hallinnon keventämisen näkökulmasta. Hän esitti
ajatuksenaan, että johtokunnan voisi muuttaa työryhmäksi tai vastaavaksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

_____ ____

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 1/2019 SIVU 7/2019

Oriveden seurakunnassa on toiminnallisella puolella neljä vastuuryhmää ja
niillä on yhteinen toimintasääntö, joka on tullut käyttöön 1.1.2011 alkaen.
Tämä toimintasääntö vaatii päivitystä ja tämän päivityksen yhteydessä olisi
mahdollista liittää uusi kiinteistöasioiden vastuuryhmä saman toimintasäännön
alaisuuteen. Lisäksi seurakunnassa tapahtuvan viestinnän tueksi on
mielekästä perustaa viestinnän vastuuryhmä.
Kirkkoneuvosto päätti esittää kokouksessaan 28.10.2018 kirkkovaltuustolle,
että kiinteistöjohtokunnan lakkautetaan 1.1.2019 alkaen ja seurakuntaan
perustetaan kiinteistöasioiden vastuuryhmä 1.1.2019 alkaen, seurakuntaan
perustetaan viestinnän vastuuryhmä 1.1.2019 alkaen ja päivitetty
vastuuryhmien toimintasääntö hyväksytään ja otetaan käyttöön 1.1.2019
alkaen.
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 13.12.2018 palauttaa asian
kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi siten, että kirkkoneuvosto pyytää lausunnot
esitetyistä muutoksista vastuuryhmiltä ja kiinteistöjohtokunnalta.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto pyytää lausunnot uudesta vastuuryhmien
toimintasäännöstä vastuuryhmiltä ja kiinteistöjohtokunnalta.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
§ 15

KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA
Kirkkolain 10 luvussa kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkovaltuuston
päätösten laillisuusvalvonta sekä päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen.
Kirkkolain 10 luvun 6 § mukaisesti kirkkoneuvoston tehtävänä on valvoa
kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta ”Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston
toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee
jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä
saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”
Kirkkolain 10 luvun 1 § 4 kohdan perusteella kirkkoneuvoston tehtävänä on
huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta .
Kirkkovaltuusto on pitänyt kokouksen 13.12.2018. Kokouksessa on käsitelty
seuraavat asiat:
- luottamushenkilöiden kokouspalkkiot
- kiinteistöjohtokunnan lakkauttaminen 31.12.2018, kiinteistöasioiden ja
viestinnän vastuuryhmien perustaminen sekä vastuuryhmien toimintasäännön
hyväksyminen ja käyttöön ottaminen 1.1.2019 alkaen

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

_____ _____

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 1/2019

SIVU 8/2019_______

- hautatoimen ja haudanhoitojen hinnastot 1.1.2019 alkaen
- Oriveden seurakunnan vaalilautakunnan jäsenelle eron myöntäminen
vaalilautakunnasta
- Oriveden seurakunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019
sekä suunnitelmavuodet 2020 - 2021
KIRKKOHERRAN ESITYS
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 13.12.2018 tekemät päätökset
ovat täytäntöön pantavissa.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto totesi, että kirkkovaltuuston 13.12.2018 tekemät päätökset
ovat täytäntöön pantavissa.
§ 16

KIRKKOVALTUUSTON SIHTEERIN VALINTA VUODELLE 2019
Kirkkovaltuusto valitsee sihteerin ja hänelle varahenkilön vuodelle 2019.
Kirkkovaltuuston sihteerinä on aiemmin toiminut toimistosihteeri Jaana
Valberg ja varahenkilönä talouspäällikkö Aija Nivala.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Kirkkovaltuusto valitsee sihteerin ja hänelle varahenkilön vuodelle 2019.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

§ 17

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
1. Kirkkoherranviraston aukioloaika 7.1. - 28.2.2019. Kirkkoherran virasto on
suljettuna kyseisenä ajanjaksona keskiviikkoisin.
2. Naapurin kuuleminen tilasta Lehtoniemi 562-442-5-1. Eräjärven vanhaan
pappilaan kuuluvan leirikeskusrakennuksen käyttötarkoituksen
muuttaminen.
Päätös: Seurakunta ei vastusta käyttötarkoituksen muutosta.
3. Kuluneen valtuustokauden arviointi. Kirkkoneuvosto arvioi kulunutta
valtuustokautta.

§ 18

TIEDOKSI
Saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi:
1. Kirkkoherran päätöspöytäkirja 12/2018
2. Talouspäällikön päätöspöytäkirja 11/2018

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

_____ _____

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 1/2019

SIVU 9/2019_______

3. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
18/2018 Tietosuojalaki voimaan 1.1.2019
19/2018 Kunta ja seurakunta paikallisen hyvinvoinnin edistajinä
20/2018 Uuden etu- ja sukunimilain vaikutukset
vuodenvaihteessa
21/2018 Hautauslupaa koskeva muutos kuolemansyyn
selvittämisestä annettuun asetukseen
§ 19

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

§ 20

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhteiseen herran siunaukseen.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

_____ _____

