ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 1/2018

AIKA

Perjantai 19.1.2018 klo 9.00 – 10.30

PAIKKA

Oriveden seurakuntakeskus

LÄSNÄ

Tapiolinna Mika
puheenjohtaja
Aakula Kari
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Jokinen Kaarina
”
Lähdetmäki Helena
”
Lähteenmäki Heikki
”
Pärssinen Markku
”
Soukkio-Salminen Marja ”
Viljanen Ruut
”

MUUT OSALLISTUJAT

Pohjala Jussi
Vettenranta Juha
Valberg Jaana
Nivala Aija

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston varapj
sihteeri
talouspäällikkö

ALLEKIRJOITUKSET

________________
Mika Tapiolinna
puheenjohtaja

_________________
Jaana Valberg
sihteeri

ASIAT

§:t 1 – 6, 8 -15

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

19. päivänä tammikuuta 2018

ALLEKIRJOITUKSET

_________________
Helena Lähdetmäki

SIVU 1/2018

POISSA

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

TODISTAA

__________________
Heikki Lähteenmäki

Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikoina 22. päivästä tammikuuta 2018 alkaen
30. päivän ajan.

_________________________
Mika Tapiolinna, kirkkoherra

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
1§

PÖYTÄKIRJA 1/2018

SIVU 2/2018

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kirkkoherra pitää alkuhartauden.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

2§

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

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen
mukaisesti vuorossa ovat Helena Lähdetmäki ja Heikki Lähteenmäki.
PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Lähdetmäki ja Heikki Lähteenmäki.

4§

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

5§

KAPPALAINEN JUHA ITKOSEN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS
Kappalainen Juha Itkonen on jättänyt Oriveden kirkkoneuvostolle
sivutoimilupa-anomuksen pienimuotoista luennointi- ja julkaisutoimintaa
varten. Sivutoimiluvan myöntää Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, jolle
täytyy toimittaa asiasta kirkkoneuvoston lausunto.
Luennointi- ja julkaisutoiminta liittyy hänen jatko-opintoihin ja väitöskirjan
pohjalta mahdollisesti tuleviin pyyntöihin ja tapahtuisi pääosin hänen vapaaajallaan. Sivutoimiluvan myötä tapahtuva luennointiin ja julkaisutoimintaan
tapahtuva aika olisi enimmillään viisi tuntia viikossa vuodesta 2018 lähtien
toistaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 1/2018

SIVU 3/2018

KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto puoltaa kappalainen Juha Itkosen sivutoimilupaanomusta Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
6§

MUUTOS JUMALANPALVELUSSUUNNITELMAAN
Oriveden seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi jumalanpalvelussuunnitelman ajalle 1.1. - 31.5.2018 kokouksessaan 1.12.2017.
Jumalanpalvelussuunnitelman osalta on tarpeen muuttaa pitkäperjantain
(30.3.2018) jumalanpalveluksia, sillä tuolloin on tarkoitus esittää Oriveden
kirkossa kello 15/16 Johannes-passio.
Hyväksytyssä jumalanpalvelussuunnitelmassa pitkäperjantain (30.3.2018 )
jumalanpalvelukset ovat seuraavasti: Juupajoki klo 10, Eräjärvi klo 13 ja
Orivesi klo 15.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että pitkäperjantain osalta muutetaan jumalanpalvelukset seuraavasti:
Oriveden kirkko kello 10 ja Juupajoen kirkko kello 12. Eräjärven
jumalanpalvelus jää kokonaan pois.
27.5. Juupajoen kirkossa klo 10 pidettäväksi sovittu sanajumalanpalvelus
muuttuisi klo 11 Korkeakosken torilla pidettäväksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

7§

SALAINEN ASIA (HENKILÖSTÖASIA)

8§

KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN YHTEISHAKU
Seurakunta palkkaa tulevana kesänä 14 aikuista ja noin 30 nuorta
kesätyöntekijää hautausmailleen, yksi kasvatuksen kesätyöntekijä sekä
Oriveden kirkon oppaan.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että
1) hautausmaan kesätyöpaikat sekä Oriveden kirkon oppaan kesätyö
laitetaan haettaviksi työvoimatoimistoon ja seurakunnan omille nettisivuille
2) kasvatuksen yksi määräaikainen virka laitetaan haettavaksi
työvoimatoimistoon ja seurakunnan omille nettisivuille sekä kirkon
rekrytointisivustolle.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 1/2018

SIVU 4/2018

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
9§

LAKKAUTETUN ERÄJÄRVEN KAATUNEIDEN KUKKASRAHASTO RY:N
RAHAVAROJEN LUOVUTTAMINEN ORIVEDEN SEURAKUNNALLE
Eräjärven Kaatuneiden Kukkasrahasto ry, joka on perustettu 2.2.1948, on
lakkautettu 31.12.2017. Yhdistyksen varallisuus on n. 33 550 €, jonka he
haluavat luovuttaa Oriveden seurakunnalle ehdollisena. Luovutuksen ehtoina
on, että seurakunnan tulee käyttää rahavarat Eräjärven sankarihaudalla
olevan muistomerkin kunnostamiseen sekä Eräjärven seurakuntakodin
korjaus- ja kunnostustöistä aiheutuvien kulujen kattamiseen.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto ottaa lahjoituksen vastaan ja hyväksyy rahavarojen
luovutukselle asetetut ehdot.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

10 §

LAUSUNNON ANTAMINEN TAMPEREEN HIIPPAKUNNAN
TUOMIOKAPITULILLE PAPPILANSAAREN MYYNTIPÄÄTÖKSESTÄ
SAAPUNEISIIN VALITUKSIIN
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt Oriveden seurakunnan
kirkkoneuvostoa antamaan lausunnon Eräjärvi-Seura ry:n ja Marjatta Jokisen
lähettämiin valituksiin koskien Eräjärven Pappilansaaren myyntipäätöstä.
Oriveden seurakunnan kirkkovaltuuston päätös Pappilansaaren myynnistä on
ollut julkisesti nähtävillä 11.10.2017 alkaen 30 päivän ajan.
Marjatta Jokinen on jättänyt valituksen kirkkohallitukselle kirkkovaltuuston
päätöksestä 19.11.2017. Marjatta Jokisen valitus kirkkohallitukselle on tullut
valitusajan jälkeen, jolloin seurakunnan ei tarvitse ottaa asiaan kantaa.
Eräjärvi-Seura ry on jättänyt kirkkohallitukselle valituksen kirkkovaltuuston
päätöksestä 29.10.2017. Eräjärvi-Seuran valitus koskee myyntipäätöstä
eettisestä näkökulmasta käsin.
Oriveden seurakunta antoi Eräjärven Pappilansaaren myyntiin kiinteistövälittäjälle. Seurakunnan ainoana kriteerinä tarjouspyynnössä oli korkein hinta
tarjousten perusteella. Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset avattiin
myynti-ilmoituksessa ilmoitetun tarjousten jättöajan jälkeen.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 1/2017

SIVU 5/2017

TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
esitän, että kirkkoneuvosto antaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille
seuraavan lausunnon:
1) Marjatta Jokisen valituksen tultua myöhässä kirkkohallitukselle, asiaa ei
tarvitse käsitellä eikä täten antaa hänen valituksesta lausuntoa.
2) Eräjärvi-seuran valituksen johdosta kirkkoneuvosto toteaa seuraavaa:
Pappilansaari, jolla saunamökki sijaitsee on ollut useiden vuosikymmenien
ajan vuokralla yksityisillä henkilöillä, joista viimeisten kanssa
vuokrasopimus oli tehty vuonna 2001. Näin ollen saari ei ole ollut
yleisessä käytössä.
Oriveden seurakunnan kiinteistöstrategiassa Pappilansaaret päätettiin
myydä, mutta kalasääsken pesimisen takia seurakunta päätti pitää
pienemmän saaren itsellään ja laittaa ainoastaan myyntiin omistamansa
isomman saaren. Yksityishenkilö otti yhteyttä seurakuntaan ja kysyi
mahdollisuutta suojella saari, jolloin hän olisi valmis lahjoittamaan
seurakunnalle saaren suojelemisesta ja myynnistä saatavan hyödyn
erotuksen. Ely-keskuksesta selvitettiin Pappilan saarien soveltuvuutta
viralliseen Metso-suojeluohjelmaan, mutta he ilmoittivat että saaret eivät
sovellu pienuutensa vuoksi Metso-kohteiksi, joista saisi suojelukorvausta.
Tämän tiedon jälkeen kiinteistöjohtokunta päätti esittää saaren laittamista
julkisesti myytäväksi.
Oriveden seurakunnan kirkkoneuvosto antoi kiinteistövälittäjälle saaren
myyntiin tarjousten perusteella määräajaksi ja kriteerinä oli korkein hinta.
Myyntiajan loppumisen jälkeen tarjouksista ei ollut mahdollista neuvotella
vaan annetut tarjoukset olivat lopullisia.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
Kaarina Jokinen ja Kari Aakula poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn
ajaksi.
11 §

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.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 1/2018

SIVU 6/2018

Kirkkovaltuusto on pitänyt kokouksen 13.12.2017. Kokouksessa on käsitelty
seuraavat asiat:
- Oriveden seurakunnan taloussääntö
- Oriveden seurakunnan investointisuunnitelma vuosille 2018 - 2022
- Oriveden seurakunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018,
hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2018 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma 2019 - 2020
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 13.12.2017 tekemät päätökset
ovat täytäntöön pantavissa.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
12 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
1) Ystävyysseurakunta Mwikasta on kutsuttu ystävyysseurakunnista (Orivesi
ja Kangasala) edustajia vierailulle ja asiaa on käsitelty lähetys- ja
palvelutyön vastuuryhmässä. Matka tapahtuu 17. - 28.2.2018 ja matkalla
on virallisia tapaamisia sekä tutustumista seurakunnan hengelliseen
toimintaan ja osallistumista auttamistyöhön. Oriveden seurakunnasta
matkalle lähtevät kirkkoherra ja diakoniatyöntekijä, joille korvataan
välittömät matkakulut.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoherra Mika Tapiolinna ja
diakoniatyöntekijä Irmeli Nylander lähtevät ystävyysseurakunta Mwikan
kutsumina tutustumaan seurakunnan hengelliseen toimintaan ja
osallistumaan auttamistyöhön sekä osallistumaan virallisiin tapaamisiin.
Matka toteutetaan talousarviossa olevien varojen puitteissa.
2) Kirkkoneuvoston kokoukset ovat seuraavasti:
tiistaina 13.2. kello 9, perjantaina 16.3. kello 9, keskiviikkona 18.4. kello 9
ja keskiviikkona 23.5. kello 15. Kirkkovaltuuston kokous pidetään 23.5.
kello 18.

13 §

TIEDOKSI
- Kirkkoherran päätöspöytäkirja 1/2018
- Talouspäällikön päätöspöytäkirja 1/2018
- Luottotappiot tilinpäätöksessä 31.12.2017
- Kasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirja 1/2018

14 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
15 §

PÖYTÄKIRJA 1/2018

SIVU 6/2018

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran siunaukseen.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________

