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AIKA

Keskiviikko 7.10.2020 klo 15.30 – 16.50

PAIKKA

Oriveden seurakuntakeskus, kahvio

LÄSNÄ

Tapiolinna Mika
Pärssinen Markku
Alanko Mari
Lenkkeri Liisa-Maaria
Mäkinen Kirsi
Oittinen Raili
Pohjala Jussi

MUUT OSALLISTUJAT

Eronen Ulla
Aakula Kari

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
varajäsen
varajäsen
jäsen, saapui klo 15.50 §:n
136 käsittelyn alkaessa
jäsen
”

Nivala Aija
Valberg Jaana

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston varapj.
poistui klo 16.35 §:n 141
käsittelyn jälkeen
talouspäällikkö
toimistosihteeri

POISSA

Helperi Pauliina
Jokinen Kaarina
Salomaa Heikki

jäsen
jäsen
jäsen

ALLEKIRJOITUKSET

_____________________________________
Mika Tapiolinna
Jaana Valberg
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä

ASIAT

§:t 131 - 144

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS

kokouksen jälkeen

ALLEKIRJOITUKSET
____________________________________
Mari Alanko
Liisa-Maaria Lenkkeri
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

TODISTAA

Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikoina torstaista 8. päivästä
lokakuuta 2020 alkaen 30. päivän ajan.

______________________
Mika Tapiolinna, kirkkoherra
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131 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Pauliina Helperi.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Mari Alanko.

132 §

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

133 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat
Mari Alanko ja Liisa-Maaria Lenkkeri.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Alanko ja Liisa-Maaria Lenkkeri.

134 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite 1.
PÄÄTÖS
Muihin asioihin lisättiin yksi asia: Maanomistajan suostuminen Oriveden ja
Tampereen kaupungin ulkoreittien toteuttamiseen. Kirkkoneuvosto hyväksyi
kokouksen työjärjestyksen tällä lisäyksellä.

135 §

TALOUDEN TOTEUMA 1.1. - 30.9.2020
Kirkollisverotulon toteuma oli heinäkuun lopussa 71,2 %. Vuoden 2020
verotuloja on kertynyt seurakunnalle syyskuun 2020 loppuun mennessä
1 459 639 €. Vastaavana aikana viime vuonna verotuloja kertyi 1 458 200 €.
Alkuvuoden kumulatiivinen kertymä on lähes yhtä suuri kuin vastaavana
aikana viime vuonna.
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Verottaja on 15.9.2020 julkaisut ennakkotiedon verovuoden 2019 maksuunpanotilityksistä. Sen mukaan Oriveden seurakunnalle tulee
jäännösveroja/oikaisuja -142 286 € ja veronpalautusta +81 633 €.
Veronpalautukset ja oikaisut tilitetään seurakunnille heinäkuusta alkaen.
Toteumavertailuja talousarvioon nähden:
- toimintatuotot
58,5 %
- toimintakulut
73,7 %
henkilöstökulut
83 %
palveluiden ostot
59,8 %
ostot tilikauden aikana 53,4 %
Toteumavertailut pääluokittain:
- hallinto
60,1 %
- seurakuntatyö
69,7 %
- hautatoimi
115,2 % ( mukana vielä hautainhoitorahaston palkat)
- kiinteistötoimi
76,2 %
Liitteenä tuloslaskelman toteumavertailu. Liite 2.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto toteaa saaneensa taloustilanteen tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
136 §

PUUNMYYNTITARJOUSTEN KÄSITTELY LEPOVUOREN JA SEPPÄLÄN
TILOILTA
Lepovuoren ja Seppälän metsätiloilta oli pyydetty puunhakkuutarjoukset.
Tarjousten jättöaika päättyi 30.9.2020. Tämän jälkeen Metsänhoitoyhdistys on
tehnyt niistä vertailukelpoiset tarjouserittelyt, jotka lähetetään kirkkoneuvoston
jäsenille kokouskutsun mukana. Liitteet 3A ja 3B.
Seppälän tilalta saatiin kuusi tarjousta, joista tarjousvertailujen pohjalta
parhaimman puunostotarjouksen antoi Stora Enso Oyj.
Lepovuoren tilalta saatiin kuusi tarjousta, joista tarjousvertailujen pohjalta
parhaimman puunostotarjouksen antoi Versowood Oy.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto käsittelee saapuneet tarjoukset ja niistä tehdyt vertailukelpoiset tarjouserittelyt. Näiden pohjalta kirkkoneuvosto hyväksyy Seppälän
tilalle annetun Stora Enson Oyj:n tarjouksen ja Lepovuoren tilalle annetun
Versowood Oy:n antaman tarjouksen.
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KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
137 §

SOPIMUS KANGASALAN JA ORIVEDEN SEURAKUNTIEN
TALOUSHALLINNON YHTEISTYÖSTÄ
Kangasalan seurakunnan kanssa on käyty neuvotteluja taloustoimiston
yhteistyön aloittamisesta. Yhteistyösopimus sisältää taloussihteerin palveluita
aluksi yhtenä päivänä viikossa 1.11.2020 alkaen. Kangasalan seurakunta
laskuttaa työntekijästä aiheutuvat kulut tehtyjen työpäivien mukaisesti.
Yhteistyösopimus on saman sisältöinen kuin mikä tehtiin Kangasalan
seurakunnan kanssa 1.3.2018 ja joka päättyi 31.7.2019.
Sopimus allekirjoitetaan kun molempien seurakuntien kirkkoneuvostot ovat
sen hyväksyneet. Liite 4.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimuksen Kangasalan ja Oriveden seurakuntien
taloushallinnon yhteistyöstä. Sopimuksen allekirjoittavat molempien
seurakuntien taloushallinnon viranhaltijat.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

138 §

SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN ATERIAPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA
Oriveden seurakunta ja Oriveden Palvelukotisäätiö allekirjoittivat sopimuksen
ateriapalvelun järjestämisestä 5.9.2018 alkaen. Sopimukseen sisältyi
aterioiden tuottaminen Oriveden ja Eräjärven seurakuntataloille. Orivedellä
tarjoilun hoitivat omat työntekijät ja Eräjärvellä Palvelutalosäätiön palkattu
työntekijä. Oriveden osalta ateriapalvelu lakkautettiin keväällä 2019
osallistujamäärän vähentymisen myötä. Tällä hetkellä myös Eräjärvellä on
kävijämäärä ateriapalvelussa niin paljon pudonnut, että ei ole enää
kannattavaa ostaa ateriapalvelua ulkopuolisena palveluna.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että sopimus Oriveden Palvelukotisäätiön kanssa irtisanotaan
loppumaan 31.12.2020. Sopimuksessa on kolmen (3) kuukauden
irtisanomisaika.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
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139 §

TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN KAPPALAISEN VALINTAA VARTEN
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli myönsi 22.4.2020 kappalainen Juha
Itkoselle eron Oriveden seurakunnan kappalaisen virasta. Viran auki
julistamista varten hiippakunnan tuomiokapituli pyysi seurakunnalta lausuntoa
mm. seuraavista asioista: missä tuomiokapitulin istunnossa kappalaisen virka
julistetaan haettavaksi, täytettävän viran tehtävänkuvaus, tuleeko virkaan
valittavan esittää rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote (KL 6:33 §)
ja harkitseeko seurakunta koeajan määräämistä (KL 6:17 §).
Kirkkoneuvosto antoi lausunnon Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille
7.5.2020 olleessa kokouksessa ja laati viisi kysymystä hakijoille, jotka liittyvät
täytettävään kappalaisen virkaan.
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli julisti kappalaisen viran haettavaksi
19.8.2020 olleessa kokouksessa ja sen hakuaika päättyi 18.9.2020.
Tuomiokapituli toteaa virkaa hakeneiden pätevyyden hakemaansa virkaan
istunnossaan 14.10.2020. Tämän jälkeen asia siirtyy Oriveden seurakunnalle
valmisteltavaksi ja kirkkovaltuusto tekee lopullisen valinnan kappalaisesta.
Kappalaisen viran täyttämistä varten on kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston
avuksi hyvä perustaa työryhmä, joka käy läpi hakemukset, päättää
haastatteluun kutsuttavista sekä suorittaa haastattelut.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto perustaa haastattelutyöryhmän, johon kuuluu
virkansa puolesta kirkkoherra sekä yksi työntekijä ja kolme luottamushenkilöä.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti perustaa haastattelutyöryhmän, johon valittiin
kirkkoherra Mika Tapiolinna, diakoniatyöntekijä Terhi Ratalahti, diakonia- ja
lähetystyön vastuuryhmän puheenjohtaja Juha Vettenranta, kirkkovaltuuston
puheenjohtaja Ulla Eronen ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kari Aakula.
Kirsi Mäkinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi intressijääviyden
vuoksi.

140 §

ERÄJÄRVEN KIRKON URKUJEN KUNNOSTAMINEN JA
ENNALLISTAMINEN SOINNIN OSALTA ALKUPERÄISEKSI
Eräjärven kirkon urut on rakennettu vuonna 1916 ja niihin on tehty
äänikertamuutoksia 1960-luvulla. Urut ovat olleet käyttämättöminä
toimintahäiriöiden johdosta vuodesta 2004 alkaen, jolloin urkujen viereen
hankittiin sähköurut.
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Eräjärven kirkko täyttää vuoden 2021 syksyllä 200 vuotta. Kirkkoon on tehty
vuonna 2019 lämmitysremontti, jolloin kattopalkeissa olleet säteilylämmittimet
vaihdettiin penkkien alla oleviin säteilylämmittimiin.
Oriveden seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi joulukuussa 2019
talousarvion yhteydessä investointisuunnitelman, missä urkujen
kunnostukseen varattiin määrärahoja vuodelle 2020 ja 2021.
Urkujen kunnostamisen osalta on tässä vaiheessa vuotta hyvä saattaa projekti
liikkeelle. Projektin viemiseksi eteenpäin on sen ajaksi hyvä perustaa
urkutoimikunta, joka valmistelee asiat kirkkoneuvostoa varten. Kanttori Jari
Linjama on keskustellut projektista Pekka Suikkasen kanssa ja hän on antanut
suostumuksensa toimimiseen asiantuntijana tässä projektissa.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 3.6.2020 perustaa urkutoimikunnan,
johon kuuluvat viran puolesta kirkkoherra, kanttori Jari Linjama, asiantuntijana
Pekka Suikkanen sekä Kirsi Mäkinen ja Ilkka Hjerppe, josta kirkkoherra teki
päätöksen neuvoston antamin valtuuksin. Lisäksi kirkkoneuvosto antoi
urkutoimikunnalle valtuudet laittaa Eräjärven kirkon urkujen korjaamisen
vireille, laatia tarjouspyynnöt ja tehdä asiaan liittyvät esitykset
kirkkoneuvostolle.
Urkutoimikunta päätti lähettää tarjouspyynnön urkurakentaja Helmuth
Gripentrogille ja Kalevi Mäkiselle, urkuasiantuntija Marko Koskiselle,
Sotkamon Urkurakentajille ja Urkurakentamo Veikko Virtaselle. Tarjousten
jättäaika umpeutui 28.8.2020 ja annetussa määräajassa tuli tarjoukset
urkurakentaja Helmuth Gripentrogilta ja Kalevi Mäkiseltä, urkuasiantuntija
Marko Koskiselta ja Urkurakentamo Veikko Virtaselta.
Urkutoimikunta käsitteli tarjoukset 2.9.2020 ja antoi työryhmän
asiantuntijajäsen Pekka Suikkaselle valtuudet käydä tutkimassa tarjouksen
jättäneiden referenssisoittimet. Liitteenä ovat tarjoukset ja referenssisoitinten
arviot sekä tarjousten pisteytys päätettyjen painotusten mukaisesti. Liitteet 5A
– 5F.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että urkutoimikunnan käsittelemien tarjousten ja tarjouspyynnössä
olleiden painotusten ja kokouksessa käytyjen keskustelun pohjalta valitaan
urkujen restauroinnin tekijäksi Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy.
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KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
141 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
MAANOMISTAJAN SUOSTUMINEN ORIVEDEN JA TAMPEREEN
KAUPUNGIN TOTEUTTAMAAN ULKOREITTIEN TOTEUTUMISEEN
Tampereen kaupunki ja Oriveden kaupunki ovat päättäneet toteuttaa
ulkoilureittisuunnitelman retkeilyreitille Tampereen Kintulammin retkeily- ja
luonnonsuojelualueelta, Oriveden Pukalan virkistysmetsän kautta VähäTeerijärven ulkoilureitille. Reitin kokonaispituus on noin 33 kilometriä ja reitin
varrelle suunnitellaan kolme uutta liitännäisaluetta eli taukopaikkaa.
Kaikille suunnitellun reitin varrelle kuuluville kiinteistöille on lähetetty
suostumus/palautelomake.
TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSESITYS
Kirkkoneuvosto myöntää luvan retkeilyreitin toteuttamiseksi seurakunnan
kiinteistön osalta.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

142 §

TIEDOKSI
Saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi:
1. Kirkkoherran päätöspöytäkirja nro 10/2020
2. Talouspäällikön päätöspöytäkirja nro 9/2020
3. Kasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirja nro 2/2020
4. Juupajoen kappelineuvoston pöytäkirja nro 3/2020
5. Jääskeläisen testamenttivarojen käyttäminen v 2020
6. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
19/2020 Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
20/2020 Uudet Seurakuntien ja seurakuntayhtymien
(seurakuntatalouksien) taloushallinnon ohjeet
21/2020 Kipa 2 –hankkeen loppuraportti julkaistu
22/2020 Itä-Euroopan romanien kohtaaminen seurakunnan
työssä
Pykälissä käsitellyillä asioilla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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143 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

144 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päätettiin yhdessä luettuun Herran siunaukseen.
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