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ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
1§

PÖYTÄKIRJA 1/2017

SIVU 2/2017

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää kirkkoherra.
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 Kari Aakula ja Kaarina Jokinen.
PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaarina Jokinen ja Kari Aakulan tilalle Helena
Lähdetmäki.

4§

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite 1.
PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto vahvisti kokouksen työjärjestyksen sillä lisäyksellä, että Muut
asiat kohtaan lisättiin kevään kokousajoista sopiminen.

5§

KIRKKONEUVOSTON SIHTEERIN VALINTA VUOSILLE 2017 – 2018
Kirkkoneuvoston tulee valita sihteeri toimikaudelleen 2017 – 2018. Aiemmin
sihteerinä on toiminut toimistosihteeri Jaana Valberg ja varahenkilönä
talouspäällikkö Aija Nivala.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Kirkkoneuvosto valitsee itselleen sihteeriksi toimistosihteeri Jaana Valbergin ja
hänelle varahenkilöksi talouspäällikkö Aija Nivalan toimikaudelleen 2017 2018.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________
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6§

PÖYTÄKIRJA 1/2017

SIVU 3/2017

TYÖNTEKIJÖIDEN VUOSILOMAT AJALLA 1.2. – 30.4.2017
Kirkkoneuvoston tulee vahvistaa työntekijöiden vuosilomat. Työntekijät ovat
anoneet lomakaudelta 2015 - 2016 erääntyneet lomat, jotka tulee pitää ennen
uusien lomien erääntymistä. Kirkkoneuvoston tulee vahvistaa
lomasuunnitelma näiden osalta.
KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitämme, että kirkkoneuvosto vahvistaa lomasuunnitelmat esityksen
mukaisesti. Liite 2A ja 2B.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liitteet
2A ja 2B.

7§

KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJAN VALITSEMINEN KIINTEISTÖJOHTOKUNTAAN VUOSILLE 2017 - 2018
Oriveden seurakunnassa toimii kiinteistöjohtokunta. Johtokunnassa on
kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalla
sekä kirkkoherralla ja talouspäälliköllä asemansa puolesta läsnäolo- ja
puheoikeus.
Kiinteistöjohtokunnan johtosääntö:
Kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla edustajalla sekä kirkkoherralla ja
talouspäälliköllä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Sama oikeus on
myös seurakuntapuutarhurilla johtokunnan käsitellessä hänen alaansa liittyviä
asioita.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalla on
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajan
kiinteistöjohtokuntaan vuosille 2017 – 2018.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto valitsi Helena Lähdetmäen edustajakseen
kiinteistöjohtokuntaan vuosille 2017 – 2018.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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PÖYTÄKIRJA 1/2017

SIVU 4/2017

KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJAT VASTUURYHMIIN VUOSILLE
2017 - 2018
Kirkkoneuvoston tulee vastuuryhmien toimintasäännön mukaan nimetä
keskuudestaan edustajat Oriveden seurakunnassa toimiviin vastuuryhmiin.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto nimeää keskuudestaan edustajat vuosille 2017 –
2018
1) lapsi- ja perhetyön vastuuryhmään
2) kasvatustyön vastuuryhmään
3) lähetys- ja palvelutyön vastuuryhmään
4) julistustyön vastuuryhmään
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto nimesi keskuudestaan edustajat vastuuryhmiin vuosille 2017
– 2018 seuraavasti:
1. lapsi- ja perhetyön vastuuryhmään Heikki Lähteenmäki
2. kasvatustyön vastuuryhmään Ruut Viljanen
3. lähetys- ja palvelutyön vastuuryhmään Kaarina Jokinen
4. julistustyön vastuuryhmään Markku Pärssinen

9§

SISÄISEN VALVONNAN TARKASTAJIEN VALINTA VUOSILLE 2017 - 2018
Kirkkoneuvosto valitsee kaksi sisäisen valvonnan tarkastajaa vv. 2017 - 2018.
Tarkastajina vv. 2015 - 2016 olivat Marja Soukkio-Salminen ja Ruut Viljanen.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto valitsee kaksi sisäisen valvonnan tarkastajaa vv. 2017 - 2018
luottamushenkilöistä. Toisen tarkastajan olisi hyvä olla sellainen, joka on ollut
aiemmin ja toisen sellaisen, joka ei ole ollut aiemmin.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti valita sisäisen valvonnan tarkastajiksi vv 2017 – 2018
Marja Soukkio-Salmisen ja Heikki Lähteenmäen.

10 §

NORDEAN ARVO-OSUUSSÄILYTYKSEN SIIRTÄMINEN
ORIVEDEN SEUDUN OSUUSPANKKIIN
Oriveden seurakunta lopetti Nordeassa olevat seurakunnan ja hautainhoitorahaston käyttötilit ja siirsi siellä olleet varat Oriveden seudun osuuspankkiin.
Nordea-pankkiin jäi vielä arvopaperien säilytyksen arvo-osuustili.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________
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SIVU 5/2017

TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto antaa talouspäällikkö Aija Nivalalle valtuudet siirtää Nordea
pankista arvopaperien säilytyksen Oriveden seudun osuuspankin arvoosuustilille.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
11 §

LUOTTAMUSHENKILÖN ERO PAIKKAKUNNALTA MUUTON VUOKSI
Oriveden seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen, kasvatuksen vastuuryhmän
jäsen sekä opintorahaston varajäsen Kalle Mattila on anonut eroa
luottamustoimista paikkakunnalta muuton vuoksi.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että
1) kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää eron ja kutsuu
valtuutettu Kalle Mattilan tilalle valtuuston jäseneksi vaalituloksen
mukaisen ensimmäisen varavaltuutetun Elina Koppasen
2) kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle valittavaksi varajäsenen opintorahastoon Kalle Mattilan tilalle.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

12 §

SUNTION TYÖSUHTEEN PERUSTAMINEN JA AUKI LAITTAMINEN
Oriveden kirkkoon perustetaan osa-aikainen (80 % työaika) suntion työsuhde.
Aikaisempi nimike oli seurakuntamestarin kokoaikainen virka.
Tämä virka jätetään täyttämättä ja tilalle perustetaan työsuhde.
Perustettavaan työsuhteeseen kuuluisi niitä työtehtäviä kuin mitä on
aiemmassa seurakuntamestarin virassa.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että
1) kirkkoneuvosto perustaa osa-aikaisen (80 %) suntion työsuhteen Oriveden
kirkkoon
2) laaditaan perustettavaan suntion työsuhteeseen tehtävänkuva
3) suntion työsuhde laitetaan haettavaksi seurakunnan nettisivuille ja
seurakunnan ilmoitustaululle
4) suntion työsuhteeseen siirretään määräaikaisesti vahtimestari-siivooja
Tiina Yrjönen ajalle 1.2. – 30.4.2017.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________
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13 §

PÖYTÄKIRJA 1/2017

SIVU 6/2017

ORIVEDEN SEURAKUNTAKESKUKSEN VAHTIMESTARI-SIIVOOJAN
TYÖTEHTÄVIEN HOITAMINEN
Vahtimestari-siivooja Tiina Yrjösen tilalle 30.1. – 30.4.2017 haetaan
työtöntä työnhakijaa osa-aikaiseen (60 %) työhön.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että
1) vahtimestari-siivooja Tiina Yrjösen tilalle ajalle 30.1. – 30.4.2017
palkataan työtön työnhakija. Työntekijää haettaessa kartoitetaan myös
palkkatukikelpoiset hakijat.
2) valinnasta tehdään viranhaltijapäätös, joka tuodaan tiedoksi
kirkkoneuvostolle.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

14 §

TOIMEKSIANNOT KIINTEISTÖJOHTOKUNNALLE
Vuoden 2017 investointeihin on hyväksytty Oriveden seurakuntakeskuksen
vesikatteen uusiminen, Eräjärven kirkon lämmitysjärjestelmän vaihtaminen
sekä kiinteistöjen hälytinlaitteiden uusiminen.
Kulupuolella on suunniteltu Eräjärven sankarihautausmaan kivimuurin
korjaus. Investointihankkeet on hyvä laittaa alulle mahdollisimman pian, koska
suunnitelmien tekemiseen ja tarjouspyyntöihin tulee varata riittävästi aikaa.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että
1) kirkkoneuvosto antaa toimeksiannon kiinteistöjohtokunnalle lähteä
valmistelemaan tulevan vuoden investointeja seuraavassa kokouksessaan
2) Eräjärven sankarihautausmaan kivimuurin korjaaminen toteutetaan
Alhaisen testamenttivaroilla, koska testamentissa varoja on kohdennettu
Eräjärven sankarihautausmaan kunnostamiseen
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

15 §

PIDEMMÄN AIKAVÄLIN KUNNOSSAPITOSUUNNITELMAN JA
INVESTOINTISUUNNITELMAN TEKEMINEN
Oriveden seurakunnalla ei ole pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmaa
eikä tällä hetkellä voimassa olevaa investointisuunnitelmaa.
Suunnitelmien valmistelu kuuluu kiinteistöjohtokunnalle.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto antaa toimeksiannon kiinteistöjohtokunnalle
1) lähteä valmistelemaan pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmaa sekä
2) investointisuunnitelmaa
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
16 §

KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN YHTEISHAKU
Seurakunta palkkaa tulevana kesänä 14 aikuista ja n. 30 nuorta
kesätyöntekijää hautausmailleen, yksi kasvatuksen kesätyöntekijä, kesän
leirien ajaksi kaksi keittiötyöntekijää sekä Oriveden kirkon oppaan.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että
1) hautausmaan kesätyöpaikat, leiriajan keittiötyöntekijät sekä Oriveden
kirkon oppaan kesätyö laitetaan haettaviksi työvoimatoimistoon ja
seurakunnan omille nettisivuille
2) kasvatuksen määräaikainen virka laitetaan haettaviksi työvoimatoimistoon
ja seurakunnan omille nettisivuille sekä kirkon rekrytointisivustolle.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

17 §

HAUTAMUISTOMERKKISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Oriveden seurakunnalle on tullut hyväksyttäväksi hautamuistomerkki, joka
ei täytä aiemmin hyväksyttyjä vaatimuksia. Nykyiset hyväksytyt vaatimukset
hautatauluille on, että hautataulun korkeus korkeimmalta kohdalta saa olla
enintään 80 cm. Tässä suunnitelmassa hautataulun korkeus on 100 cm.
Hautamuistomerkki on tulossa Oriveden hautausmaan uudelle alueelle.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto tutustuu seurakunnalle tulleeseen muistomerkkisuunnitelmaan
ja päättää voidaanko uudelle alueelle jatkossa hyväksyä korkeampia muistomerkkejä kuin mitä on tällä hetkellä vahvistetut mitat. Liite 3.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä seurakunnalle tulleen
muistomerkkisuunnitelman Oriveden hautausmaalle. Lisäksi kirkkoneuvosto
päätti, että hautamuistomerkkien korkeus seurakunnan hautausmailla on
maksimissaan 100 cm kuitenkin niin, että yli 80 cm korkeuden ylittävät
hautamuistomerkit on tuotava aina kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________
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18 §

PÖYTÄKIRJA 1/2017

SIVU 8/2017

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 12.1.2017. Kokouksessa on käsitelty
seuraavat asiat:
- Kirkkovaltuuston sihteerin valinta vuodelle 2017
- Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vv 20172018
- Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä varajäsenten
vaalit vv 2017 - 2018
- Luottamushenkilön ero paikkakunnalta muuton vuoksi
- Eräjärven leiripappilan myyntipäätöksen hyväksyminen
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 12.1.2017 tekemät päätökset
ovat täytäntöön pantavissa.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

19 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
1. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 7.10.2016, että seurakunnan
keittiötoiminnasta tehdään 31.12.2016 mennessä selvitystyö vaihtoehtoiselle toiminnalle, koska keittiön toiminta on vähentynyt.
Selvitystyötä ei ole saatu tehtyä määräaikaan mennessä, koska
Kirkon palvelukeskukseen siirtyminen ja tilinpäätöksen aikaistaminen
ovat vieneet merkittävästi työaikaa.
Selvitystyötä lähdetään tekemään sen jälkeen, kun tilinpäätös on saatu
valmiiksi. Selvitys tehdään 30.4.2017 mennessä.
2. Kirkkoneuvoston kokoukset kevätkaudella 2017
ke 15.2., pe 17.3., ti 4.4. ja ke 10.5. Kokoukset alkavat klo 8.30.
Kirkkovaltuuston seuraava kokous on pe 28.4.2017 klo 18.
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20 §

PÖYTÄKIRJA 1/2017

SIVU 9/2017

TIEDOKSI
-

Kappelineuvoston pöytäkirjat 13.12.2016 ja 11.1.2017. Liite 4 ja 5.
Lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän muistio 1/2017. Liite 6.
Piispan visitaatio Oriveden seurakunnassa 13. - 15.4.2018. Visitaatioon
valmisteleva etukäteispäivä on sunnuntaina 17.9.2017.
Kirkkohallituksen yleiskirjeet
20/2016 Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi
21/2016 Rakennemuutosten hallinnollinen ohjeistus ja
puuttumiskynnyksen määrittely

21 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

22 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran siunaukseen.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________

