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____________
Mika Tapiolinna
puheenjohtaja
§:t 93 - 107

______________
Anu Forsell
pöytäkirjanpitäjä

ASIAT

§:t 93 - 107

PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS

kokouksen jälkeen

ALLEKIRJOITUKSET

______________
Markku Pärssinen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

TODISTAA

_________________
Liisa-Maaria Lenkkeri

Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa
viraston aukioloaikoina maanantaista 27. toukokuuta
2019 alkaen 30. päivän ajan.
_______________________
Mika Tapiolinna, kirkkoherra
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93 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Raili Oittinen.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Raili Oittinen.

94 §

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

95 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen
mukaisesti vuorossa ovat Markku Pärssinen ja Liisa-Maaria Lenkkeri.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Pärssinen ja Liisa-Maaria Lenkkeri.

96 §

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

97 §

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 16.5.2019. Kokouksessa käsiteltiin
seuraavat asiat:
- Oriveden seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018
- Oriveden seurakunnan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2018
- eron myöntäminen Sari Simontaipaleelle Oriveden kaupungin ja
seurakunnan opintorahaston jäsenyydestä
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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-

kiinteistöjohtokunnan lakkauttaminen 31.5.2019 ja vastuuryhmien
toimintasäännön hyväksyminen ja käyttöön ottaminen 1.6.2019 alkaen
kirkkovaltuuston työjärjestyksen päivittäminen
Oriveden seurakunnan kirkkoneuvoston hankintarajat

KIRKKOHERRAN ESITYS
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 16.5.2019 tekemät päätökset
ovat täytäntöön pantavissa.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
98 §

SEURAKUNTAPUUTARHURI-SUNTION TYÖSUHTEEN
TEHTÄVÄNKUVAUS
Kirkkoneuvosto perusti kokouksessaan 24.4.2019 seurakuntapuutarhurisuntion kokoaikaisen työsuhteen. Työsuhteelle laaditaan tehtävänkuvaus,
jonka kirkkoneuvosto hyväksyy. Liite 2.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakuntapuutarhuri-suntion tehtävänkuvauksen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 2.

99 §

HAUDANKAIVAJA-KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄN TYÖSUHTEEN
TEHTÄVÄNKUVAUS
Kirkkoneuvosto perusti kokouksessaan 24.4.2019 haudankaivaja-kiinteistötyöntekijän kokoaikaisen työsuhteen. Työsuhteelle laaditaan tehtävänkuvaus,
jonka kirkkoneuvosto hyväksyy. Liite 3.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto hyväksyy haudankaivaja-kiinteistötyöntekijän tehtävänkuvauksen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 3.

100 §

LÄNGELMÄEN HUOLTORAKENNUKSEN LISÄOSAN RAKENTAMINEN
Kiinteistöpäällikkö on pyytänyt urakkatarjoukset Längelmäen hautausmaan
huoltorakennuksen lisäosan rakentamisesta työntekijöiden sosiaalisiksi tiloiksi.
Kiinteistöjohtokunnan kokous pidettiin 14.5.2019, johon piti kiinteistöpäällikön
osallistua ja tuoda saadut urakkatarjoukset mukanaan käsiteltäviksi.
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Kokouspäivänä tuli yllättäen tieto, että hän ei pysty osallistumaan kokoukseen,
emmekä olleet saaneet häneltä urakkatarjouksia käsiteltäviksi.
Kiinteistöjohtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja toi huolen esille siitä, että
emme mahdollisesti saa sosiaalisia tiloja rakennetuksi työntekijöille tänä
kesänä. Keskusteltiin myös mahdollisuudesta hankkia väliaikaisratkaisuna
työntekijöille vuokrakontti, joka toimisi heidän sosiaalisina tiloina siihen saakka
kunnes saadaan uusi rakennus rakennettua.
KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN ESITYS
Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle mahdollisuutta hankkia
työntekijöiden käyttöön väliaikainen vuokrakontti, joka toimisi heidän
sosiaalisina tiloina siihen saakka, kunnes saadaan uusi rakennus rakennettua.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti, että ei hankita väliaikaista vuokrakonttia, koska tilanne
on muuttunut, ja rakentamisprosessi on menossa eteenpäin.
101 §

PUUNMYYNTITARJOUSTEN KÄSITTELY TILASTA LATOMETSÄ
Tilasta Latometsä on pyydetty harvennushakkuusta tarjoukset. Määräaikaan
mennessä saatiin kolme tarjousta: Mhy:n puunvälitys, Metsäliitto Osuuskunta
ja UPM-Kymmene. Metsänhoitoyhdistys on tehnyt saaduista tarjouksista
vertailukelpoiset tarjousvertailut. Liite 4.
Kiinteistöjohtokunta käsitteli saadun tarjousvertailun kokouksessaan
14.5.2019 ja sen pohjalta esittää kirkkoneuvostolle valittavan puunostajan.
KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN ESITYS
Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle saaduista puunostotarjouksista
tehdyn vertailun pohjalta hyväksyttäväksi Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka
ry:n antaman puunostotarjouksen, jonka hinta-arvio on 10 250,40 euroa.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kiinteistöjohtokunnan esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 4.

102 §

ORIVEDEN SEURAKUNTAKESKUKSEN VANHOJEN
IV-LAITTEIDEN UUSIMINEN
Kiinteistöpäällikkö on pyytänyt vanhojen iv-laitteiden uusimisesta
urakkatarjoukset. Kiinteistöjohtokunnan kokous pidettiin 14.5.2019, johon
kiinteistöpäällikön piti osallistua ja tuoda saadut tarjoukset mukanaan
käsiteltäviksi. Kokouspäivänä tuli yllättäen tieto, että hän ei pysty
osallistumaan kokoukseen, emmekä olleet saaneet häneltä urakkatarjouksia
käsiteltäviksi.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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Työsuojelutarkastaja on antanut seurakunnalle toimintaohjeen, että
työnantajan on huolehdittava siitä, että työpaikalla on riittävästi kelvollista
hengitysilmaa. Selvityksestä kuitenkin ilmenee, että ilmanvaihto ei ole kaikilta
osin toimintakunnossa. Työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin, että asian
on oltava kunnossa 30.9.2019 mennessä.
KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN ESITYS
Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että toimenpiteisiin on
ryhdyttävä pikaisesti, että ilmanvaihto saadaan kaikilta osin kuntoon
määräaikaan mennessä.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kiinteistöjohtokunnan esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
103 §

VIRKAMÄÄRÄYKSEN PYYTÄMINEN ORIVEDEN SEURAKUNNAN VS.
I SEURAKUNTAPASTORIN VIRKAAN AJALLE 1.8.2019-31.7.2021
Oriveden seurakunnan 1. seurakuntapastori Kari Mäkinen on virkavapaalla
ajalla 1.8.2019-31.7.2021 ja viransijaisuus on ollut haettavissa KirkkoHR:ssä
ja viransijaisuuden hakuaika päättyi 17.4.2019. Määräajassa tehtävää haki 12
henkilöä, joista kaksi oli vihittyjä pappeja ja kymmenen teologian maistereita.
Hakijoista kuusi päätettiin pyytää haastatteluun, mutta heistä kolme ilmoitti,
etteivät ole enää käytettävissä. Liite 5 (luottamuksellinen).
Haastattelutyöryhmä, johon kuuluivat Kari Mäkinen, Mika Tapiolinna, Paula
Montonen sekä Mikko Sorva, haastatteli hakijoita 14. ja 16.5.2019.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että
1) haastatteluryhmä esittää kirkkoneuvostolle haastatteluissa esiin tulleiden
ominaisuuksien ja tehtävään sopivuuden pohjalta sopivimmaksi Oriveden
vs. 1. seurakuntapastoriksi Henrik Pääkköstä.
2) kirkkoneuvosto pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan
virkamääräyksen Oriveden seurakunnan vs. 1. seurakuntapastoriksi ajalle
1.8.2019-31.7.2021 Henrik Pääkköselle.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

104 §

TIEDOKSI
Saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi:
1) Kirkkoherran päätöspöytäkirja 4/2019. Liite 5.
2) Talouspäällikön päätöspöytäkirja 3/2019. Liite 6.
3) Toimintaohjeet mahdollisissa uhka-/väkivaltatilanteissa. Liite 7.
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4) Tuomiokapitulin pöytäkirjanote 5/2019 § 179 koskien pastori Mari Mutasen
virkavapautta
5) Verotilitysten oikaisu on elokuussa aiempien vuosien marraskuun sijaan.
Helpottaa loppuvuoden verotulojen arviointia
6) Lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän muistio 3/2019. Liite 8.
7) Kasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirja 3/2019
105 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Muita mahdollisia asioita ei ollut.

106 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

107 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoherra päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran siunaukseen.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

_________ __________

