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170 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Markku Pärssinen.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Markku Pärssinen.

171 §

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

172 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen
mukaisesti vuorossa ovat Markku Pärssinen ja Ruut Viljanen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Pärssinen ja Ruut Viljanen.

173 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite 1.
PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto vahvisti kokouksen työjärjestyksen. Liite 1.
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174 §

JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA 1.1. - 30.4.2019
Kirkkoneuvoston tulee vahvistaa seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelma,
jota seurakunta noudattaa. Jumalanpalvelussuunnitelma on valmistunut ajalle
1.1. – 30.4.2019. Liite 2.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy jumalanpalvelussuunnitelman esitetyssä
muodossa noudatettavaksi seurakunnassamme.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 2.

175 §

KOLEHTISUUNNITELMA 1.1. – 30.4.2019
Kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelman kerättävistä kolehdeista kirkkoherran
esityksestä. Liitteessä on suunnitelma 1.1. – 30.4.2019 kerättävistä
kolehtikohteista. Liite 3.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 3.

176 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2019
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 2019 ja ovat
tehneet esitykset koulutuksista vuodelle 2019. Koulutukset ovat
omaa työtä tukevia, ammattitaitoa syventäviä ja seurakunnan painopisteet
huomioon ottavia. Koulutussuunnitelma sisältyy talousarvioon.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2019
sekä siihen liittyvät suunnitelmavuosien 2020 - 2021 kehittämistarpeet.
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KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
177 §

KASVATUKSEN TYÖNTEKIJÄN VALINTA ORIVEDEN SEURAKUNTAAN
Oriveden seurakunnassa on ollut haettavana kasvatuksen työntekijän virka,
jonka haluaika päättyi 2.11.2018.
Virkaa haki määräaikaan mennessä neljä hakijaa, joista kolmen hakijan
todettiin täyttävän virassa vaadittavat hakukriteerit ja neljäs hakija täyttää ne
viran ilmoitettuna aloittamisajankohtana. Hakijat ovat Krista Inkinen, Mika
Kivilahti, Jenna Laurikainen ja Henriikka Leppämäki.
Kirkkoneuvosto valitsi viran täyttämistä varten haastatteluryhmään
Asta Ahavan, Mikko Sorvan, Mika Tapiolinnan ja Ruut Viljasen.
Haastatteluryhmä haastatteli hakijat 20.11.2018.
Haastatteluryhmä keskusteli kirkkoneuvostolle tehtävästä esityksestä ja antoi
sen ottaen huomioon hakijoiden todistukset sekä haastattelussa esiin tulleet
henkilökohtaiset ominaisuudet ja sopivuuden avoinna olevaan virkaan.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että
1) avoinna olevaan kasvatuksen virkaan valitaan Krista Inkinen ja varalle
Mika Kivilahti. Haastattelutyöryhmä katsoo Krista Inkisen sopivimmaksi
henkilöksi kasvatuksen virkaan hakemusten ja haastattelun perusteella
kun näistä muodostetaan kokonaisarvio. Sopivimmaksi avoinna olleeseen
virkaan hänet tekee henkilökohtaiset ominaisuudet, yhteistyötaidot sekä
erilaiset valmiudet työn kehittämiseen ja laaja-alaisuuteen aina
varhaiskasvatuksesta perhetyöhön ja nuorisotyöhön saakka. Kasvatuksen
viran hakuilmoituksessa korostettiin valittavan yhteistyö- ja
tiimityöskentelytaitoja sekä työtä yli työalarajojen
2) virkaan valittavan tulee esittää ennen viran vastaanottamista
lääkärintodistus ja rikosrekisteriote. Virassa sovelletaan kuuden kuukauden
koeaikaa. Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 4.
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ORIVEDEN SEURAKUNNAN VAALILAUTAKUNNAN JÄSENELLE ERON
MYÖNTÄMINEN VAALILAUTAKUNNASTA
Oriveden seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 1/2018 § 5
Oriveden seurakunnan vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Kirkon
uudessa vaalijärjestyksessä tiukennettiin vaalilautakunnan jäseniin liittyviä
valintaehtoja. Hyväksyessään syksyn 2013 kokouksessaan
vaalilainsäädännön muutokset kirkolliskokouksen lakivaliokunta muutti
tulkintaansa vaalilautakunnan jäsenyyden edellytyksistä. Lakivaliokunnan
mielestä seurakuntavaaleissa ehdolla oleva tai hänen lähisukulaisensa ei voi
olla vaalilautakunnan jäsen:
Korkeimman hallinto-oikeuden antaman keskusvaalilautakunnan jäsenen esteellisyyttä
koskevan ratkaisun (2013:112) mukaan yleisissä vaaleissa keskusvaalilautakunnan
jäsenenä ei voi olla ehdokas eikä tämän hallintolain 28 §:n 2 momentissa määritelty
läheinen. Keskusvaalilautakunta vahvistaa yleisten vaalien tuloksen. Kirkollisissa
vaaleissa vaalilautakunnat vahvistavat vaalin tuloksen. Lakivaliokunnan näkemyksen
mukaan on perusteltua, että kirkollisissa vaaleissa esteellisyyskysymyksiin suhtaudutaan
samalla tavalla kuin yleisissä vaaleissa, minkä vuoksi kirkollisissa vaaleissa
vaalilautakunnan jäsenen esteellisyyttä on arvioitava samoin kuin yleisten vaalien
keskusvaalitoimikunnan jäsenten esteellisyyttä. Linjauksen mukaisesti kirkollisen vaalin
vaalilautakunnan jäsenenä ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö eikä henkilö,
joka on ehdokkaaseen hallintolain 28 §:n 2 momentin määrittelemässä suhteessa.

Vaalilautakunnan asettamisen jälkeen vaalilautakunnan jäsenenä oleva Pirjo
Lahti päätti kuitenkin lähteä ehdokkaaksi seurakuntavaaleihin. Hän on
toimittanut vaalilautakunnalle eropyynnön vaalilautakunnan jäsenyydestä, joka
on merkitty vaalilautakunnan kokouksessa tiedoksi. Vaalilautakunnan
jäsenyydestä myöntää eron se elin, joka on jäsenen tehtävään nimittänyt.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Pirjo Lahdelle eron
myöntämistä vaalilautakunnan jäsenyydestä.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 5.
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ORIVEDEN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO
VUODELLE 2019 SEKÄ SUUNNITELMAVUODET 2020 - 2021
Kirkkojärjestyksen 15. luvun mukaan jokaista varainhoitovuotta varten on
seurakunnalla viimeistään edellisen vuoden joulukuussa oltava hyväksyttävä
talousarvio. Toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti.
Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmissa hyväksytään tavoitteet
ja määrärahat toiminnalle ja taloudelle.
Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että
edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Oriveden seurakunnan talousarvio vuodelle 2019 näyttää alijäämää 139 707
€. Vuodelle 2019 on arvioitu ansioverotuloja n. 2 - 3 % enemmän kuin on
tämän vuoden arvioitu toteuma. Palkkoihin on arvioitu 1 % korotusvaraus,
kesäkuussa maksettava kertaluonteinen erä 368 € sekä 30 prosentin
lomarahaleikkaukset. Työnantajan eläkemaksuun on laskettu 0,4
prosenttiyksikön aleneminen.
Yhteistyösopimusta jatketaan Kangasalan seurakunnan kanssa kiinteistöpäällikön ja taloussihteerin palveluiden ostamisesta sekä Lempäälän seurakunnan kanssa palkkahallinnon palveluiden ostamisesta.
Rakennusten ja alueiden kunnossapitoon on varattu määrärahoja 116 900 €.
Investointiosaan esitetään vahvistetun investointisuunnitelman lisäksi
Längelmäen ja Eräjärven kirkkojen sekä Oriveden ja Juupajoen kellotapulien
paanukattojen tervaukset, Oriveden kirkon kellotapulin maalaus sekä
työkoneen hankkiminen Oriveden hautausmaalle.
Poistot talousarviossa vuodelle 2019 ovat 183 110 €.
Seurakunnan talousarvion yhteydessä käsitellään hautainhoitorahaston
talousarvio vuodelle 2019 sekä suunnitelmavuodet 2020 – 2021.
Hautainhoitorahaston talousarvio näyttää alijäämää 46 950 €.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Oriveden seurakunnan talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2019 sekä suunnitelmavuodet 2020 – 2021. Talousarvio, joka osoittaa alijäämää 139 707 €
esitetään katettavaksi edellisten vuosien yli-/alijäämätililtä.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

180 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset ovat torstaina 13.12.2018 kello 17 ja
keskiviikkona 2.1.2019 kello 16.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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TIEDOKSI
Saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi
1. Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 21.11.2018
Virkavapaus, pastori Heta Parkkinen-Tuovinen, Oriveden seurakunta
2. Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 21.11.2018
Viranhoitomääräys, pastori Mari Mutanen, Oriveden seurakunta
3. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
17/2918 Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019 – 2020
4. Kirkkoherran viranhaltijapöytäkirja 10/2018
Pykälissä käsitellyillä asioilla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

182 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

183 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päätettiin yhdessä luettuun Herran siunaukseen.
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