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54 §

PÖYTÄKIRJA 4/2017

SIVU 25/2017

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Helena Lähdetmäki.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Helena Lähdetmäki.

55 §

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

56 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen
mukaisesti vuorossa ovat Helena Lähdetmäki ja Pirkko Piskula.
PÄÄTÖS
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Lähdetmäki ja Pirkko Piskulan
estyneenä ollessa Heikki Lähteenmäki.

57 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite 1.
PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto vahvisti kokouksen työjärjestyksen sillä lisäyksellä, että
kohtaan Muut asiat lisättiin seuraavat asiat 1. Edustaja Ilonpisara ry:n
vuosikokoukseen 27.4.2017 2. Edustaja Lähetysseuran vuosikokoukseen.

58 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN TILINTARKASTUSKERTOMUS
VUODELTA 2016
Tilintarkastaja jätti Oriveden seurakunnan kirkkoneuvostolle tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2016. Kirkkovaltuusto päättää
tilintarkastuskertomuksen perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille varainhoitovuodelta 2016.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto käsittelee tilintarkastajan jättämän tilintarkastuskertomuksen
vuodelta 2016. Kirkkovaltuusto päättää tilintarkastuskertomuksen perusteella
tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille varainhoitovuodelta 2016.
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KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto käsitteli tilintarkastajan jättämän tilintarkastuskertomuksen
vuodelta 2016.
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se käsittelee
tilintarkastuskertomuksen ja päättää sen perusteella tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2016. Liitteet 2 ja 3.
59 §

ORIVEDEN KIRKON SUNTION TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 1.5.2017
Oriveden seurakunnassa on ollut haettavana Oriveden kirkon suntion
(80 %) työsuhde, jonka hakuaika päättyi 10.3.2017.
Määräaikaan mennessä tuli kaksi hakemusta. Hakijat olivat Tiina Yrjönen ja
Henry Ingraeus.
Kirkkoneuvosto valitsi työsuhteen täyttämistä varten haastattelutyöryhmän,
johon kuuluivat Markku Pärssinen, Heikki Lähteenmäki ja Aija Nivala.
Haastattelutyöryhmä haastatteli hakijat 27.3.2017 ja totesi, että molemmat
ovat päteviä hakijoita suntion työsuhteeseen.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän,
1) työryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti, että Oriveden kirkon
työsuhteeseen valitaan Tiina Yrjönen. Haastattelutyöryhmä totesi Tiina
Yrjösen pitkäaikaisen työkokemuksen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien
perusteella sopivammaksi avoinna olleeseen suntion työsuhteeseen.
Työsuhde täytetään 1.5.2017 alkaen.
2) Työsuhteen palkkaus on vaativuusryhmän 402 mukainen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

60 §

TYÖNTEKIJÖIDEN VUOSILOMAT AJALTA 1.5. – 30.9.2017
Vuosilomat tuodaan kirkkoneuvostolle vahvistettavaksi lomakaudelta
1.4.2016 – 31.3.2017 ansaitut lomat. Työntekijät ovat anoneet kesälomia
kaudelle 1.5. – 30.9.2017 ja kirkkoneuvosto vahvistaa anotut lomat edellä
mainitulle ajalle.
KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitämme, että kirkkoneuvosto vahvistaa liitteiden mukaiset lomasuunnitelmat
työntekijöiden kesälomiksi. Liitteet.
KIRKKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherran esittämät liitteen 3 mukaiset lomat.
Talouspäällikön esittämät liitteen 4 mukaiset lomat käsitellään uudelleen
seuraavassa kokouksessa. Liite 4.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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KASVATUKSEN TEHTÄVÄ- JA VIRKAJÄRJESTELYT
Lapsi- ja perhetyön sekä kasvatuksen vastuuryhmien yhteinen työryhmä on
kokoontunut useita kertoja vuoden 2016 ja alkuvuoden 2017 aikana
miettimään yhdessä Oriveden seurakunnan kasvatustyöhön liittyviä asioita,
joihin kuuluu myös mahdolliset tehtävä- ja virkajärjestelyt.
Kasvatuksen työalalla on täytettynä tällä hetkellä kaksi lastenohjaajan
työsuhdetta ja kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa, joista toiseen kuuluu
lähiesimiestehtävä. Lisäksi työaloilla työskentelee kaksi teologia. Edellä
olevien tehtävien lisäksi seurakunnassa on täyttämättä yksi
nuorisotyönohjaajan virka.
Taloudellisen tilanteen vähitellen kiristyessä on tarkoituksenmukaista, että
seurakunnassa on entistä enemmän työntekijöitä, joilla on monipuolinen ja
joustava tehtäväkuva, joka palvelee perheitä ja tämän päivän
seurakuntatyötä parhaalla mahdollisella tavalla ja edesauttaa erilaisten rajaaitojen ylittämistä. Näin ollen on tarkoituksenmukaista, että seurakunnan
täyttämättä olevan nuorisotyönohjaajan viran tehtävää muutettaisiin niin, että
siihen lisätään lapsityö olemassa olevien perhe-, rippikoulu- ja
varhaisnuorisotyön lisäksi. Järjestely ei aiheuta lisää henkilöstökustannuksia
ja sen avulla saavutetaan tulevaisuudessa entistä enemmän tarvittavaa
joustoa työaikoihin ja työnkuviin.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 3/2017, että täyttämättä olevan
nuorisotyönohjaajan viran tehtäviä laaja-alaistetaan kattamaan ne lapsityöstä
aina nuorisotyöhön, joihin sisältyy perhetyön tehtäviä.
KIRKKOHERRAN ESITYS:
Esitän, että
1. nuorisotyönohjaajan viran tehtävänkuva hyväksytään ja sen palkkaluokka
on 502. Tehtävässä vaaditaan ammattikorkeakoulusta hankittu sosionomin
pätevyys sekä perehtyneisyys lapsi- ja perhetyöhön.
2. Nuorisotyönohjaajan tehtävään siirretään lastenohjaajan vakinaisessa
työsuhteessa oleva Helena Vettenranta 1.5.2017 alkaen, koska hänellä on
pätevyys sosionomin (AMK) tehtävään. Kyseinen henkilö on tehnyt
lastenohjaajan työsuhteessa kaikki ne työtehtävät, jotka tulevat olemaan
hänen tehtäväkenttäänsä myös virassa mihin hänet siirretään. Lisäksi hän
on antanut suostumuksensa tapahtuvaan muutokseen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
Lapsiasian vaikutusten arviointi on liitteenä. Liite 5.
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SIVU 28/2017

LASTENOHJAAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN
Oriveden seurakunnassa on kaksi lastenohjaajan työsuhdetta. Toisessa
työsuhteessa oleva Helena Vettenranta siirretään oman suostumuksensa
mukaisesti 1.5.2017 alkaen nuorisotyönohjaajan virkaan, jonka
tehtäväkenttään kuuluu lapsi-, varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja perhetyö.
Toinen työsuhde on täytettynä määräaikaisesti lastenohjaaja Tuula Laineen
eläköidyttyä 1.10.2016 lukien. Nykyisen sijaisen määräaikaisuus päättyy
31.5.2017.
Kasvatuksen työalajärjestelyjen myötä vain toinen lastenohjaajan työsuhde
tulisi täytettäväksi. Lastenohjaajan työsuhteessa edellytetään lapsi- ja
perhetyön perustutkintoa ja nykyisellä sijaisella ei ole tätä tutkintoa, joten
työsuhde pitää laittaa julkisesti haettavaksi.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että
1. lastenohjaajan työsuhde laitetaan haettavaksi siten, että hakuaika päättyy
perjantaina 28.4.2017 klo 15
2. kirkkoneuvosto valitsee haastattelutyöryhmän, joka tuo esityksen
kirkkoneuvostolle valittavasta henkilöstä.
3. lastenohjaajan työsuhde täytetään 1.8.2017 alkaen
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti, että
1. lastenohjaajan työsuhde laitetaan haettavaksi siten, että hakuaika
päättyy perjantaina 28.4.2017 klo 15
2. haastatteluryhmään valitaan Asta Ahava, Heikki Lähteenmäki, Paula
Montonen ja Mika Tapiolinna. Haastetteluryhmä tuo esityksen
kirkkoneuvostolle valittavasta henkilöstä.
3. lastenohjaajan työsuhde täytetään 1.8.2017 alkaen.
Lapsiasiain vaikutusten arviointi on liitteenä. Liite 5.

63 §

ALOITE TAMPEREEN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULILLE RUOVEDEN
JA SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTIEN YHDISTÄMISEKSI
Oriveden seurakunnan kirkkoneuvosto on keskustellut useaan otteeseen
Ruoveden rovastikunnan tulevaisuudesta ja pohtinut sen
tarkoituksenmukaisuutta. Tämä kysymys on noussut ajankohtaiseksi tämän
vuoden alusta kun rovastikuntaan kuuluu ainoastaan neljä seurakuntaa:
Jämsän, Mänttä-Vilppulan, Oriveden ja Ruoveden seurakunnat.
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Ruoveden rovastikunta on siten hyvin pieni rovastikunta, mikäli asiaa
mietitään seurakuntien lukumäärän näkökulmasta. Lisäksi rovastikuntien
merkitys on vähentynyt vuosien kuluessa ja siksi olisikin mielekästä liittää
koko rovastikunta yhtenä kokonaisuutena osaksi toista rovastikuntaa.
Ruoveden ja nykyisen Sääksmäen rovastikunnan välillä on ollut pitkä yhteinen
historia mm. pappien kokoontumisten saralla. Lisäksi Orivesi on kuulunut
aikanaan Kangasalan seurakuntaan mikä puoltaisi rovastikunnan liittämistä
osaksi Sääksmäen rovastikuntaa. Liite.
KIRKKOHERRAN ESITYS:
Esitän, että Oriveden seurakunnan kirkkoneuvosto tekee aloitteen Tampereen
hiippakunnan tuomiokapitulille Ruoveden rovastikunnan lakkauttamisesta ja
liittämisestä Sääksmäen rovastikuntaan.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 6.
64 §

SALAINEN ASIA

65 §

SALAINEN ASIA (HENKILÖSTÖASIA)

66 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
1. EDUSTAJA ILONPISARA RY:N VUOSIKOKOUKSEEN 27.4.2017
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti valita edustajakseen Ilonpisara ry:n
vuosikokoukseen Helena Lähdetmäen.
2. EDUSTAJA LÄHETYSSEURAN VUOSIKOKOUKSEEN 20.5.2017
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti antaa kirkkoherralle valtuudet valita seurakunnan
edustajat (kaksi) Lähetysseuran vuosikokoukseen.

67 §

TIEDOKSI
-

Kirkkoherran päätöspöytäkirja 3/2017
Talouspäällikön päätöspöytäkirja 3/2017
Kasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirja 2/2017
Jääskeläisen rahaston varojen käyttäminen v. 2017
Alhaisen rahaston varojen käyttäminen v. 2017
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68 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

69 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran siunaukseen.
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