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Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikoina torstaista 24. päivästä toukokuuta
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_________________________
Mika Tapiolinna, kirkkoherra

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
63 §

PÖYTÄKIRJA 5/2018

SIVU 32/2018

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Marja SoukkioSalminen.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Marja Soukkio-Salminen.

64 §

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

65 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen
mukaisesti vuorossa ovat Marja Soukkio-Salminen ja Ruut Viljanen.
PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Soukkio-Salminen ja Ruut Viljanen.

66 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite 1.
PÄÄTÖS
Kohtaan Muut asiat lisättiin 1. Valokuituhanke Juupajoen KopsamonSalokunnan kylille 2. Teerijärven rantatonttien myyntiin laittaminen.

67 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN TILINTARKASTUSKERTOMUS
TILIKAUDELTA 2017
Tilintarkastaja jätti Oriveden seurakunnan kirkkoneuvostolle
tilintarkastuskertomuksen sekä tilintarkastusraportin tilikaudelta 2017.
Kirkkovaltuusto päättää tilintarkastuskertomuksen perusteella tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille varainhoitovuodelta 2017.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto käsittelee tilintarkastajan jättämän tilintarkastuskertomuksen
sekä tilintarkastusraportin tilivuodelta 2017. Kirkkovaltuusto päättää
tilintarkastuskertomuksen perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille varainhoitovuodelta 2017.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________
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PÖYTÄKIRJA 5/2018

SIVU 33/2018

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
68 §

TIETOSUOJAVASTAAVAN JA TIETOYHDYSHENKILÖN NIMEÄMINEN
Kirkkohallitus on julkaisut 27.2.2017 yleiskirjeen nro 6/2017 ”Varautuminen
Euroopan Unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen”. Euroopan unionin
henkilötietojen käsittely sääntelevä yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679)
tulee sovellettavaksi 25.5.2018 lukien. Asetus tulee sovellettavaksi sekä
julkisella että yksityisellä sektorilla ja se korvaa vuoden 1995
henkilötietodirektiivin sekä sen kansalliseksi täytäntöön panemiseksi annetun
henkilötietolain säännökset niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely kuuluu
asetuksen soveltamisalaan.
Seurakuntien viranomaistehtävät keskusrekisterissä sekä hautatoimessa
sisältävät laajaa henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely on
tavallista myös muussa seurakunnan toiminnassa.
Tietosuojavastaavan tehtävänä on seurata henkilötietojen käsittelyn
lainmukaisuutta ja auttaa organisaatiota toteuttamaan lainsäädännön
asettamat velvoitteet. Tietosuojavastaavan tehtävänä on toimia valvontaviranomaisen sekä rekisteröityjen yhteyspisteenä henkilötietojen käsittelyyn
liittyvissä kysymyksissä. Tietosuojavastaava ei ole vastuussa henkilötietojen
käsittelyn lainmukaisuudesta vaan vastuu kuuluu organisaation johdolle.
Tietosuojavastaavan on oltava riippumaton eikä hän saa ottaa vastaan ohjeita
tehtäviensä hoitamisen yhteydessä.
Seurakunnat voivat nimetä yhteisen tietosuojavastaavan tai jokainen voi
nimetä erikseen oman tietosuojavastaavansa omasta organisaatiostaan.
Oriveden seurakunta on osana Tampereen IT-yhteistyöaluetta ja
kokouksessaan 1.11.2017 § 7 IT-yhteistyöalueen johtokunta nimesi
tietohallinnon vs. kehityspäällikkö Jukka Nyrhisen Tampereen IT-alueen
tietosuojavastaavaksi. Jukka Nyrhinen on antanut suostumuksensa ja on
käytettävissä myös Oriveden tietosuojavastaavana.
Paikallisseurakunnassa on tarkoituksenmukaista nimetä
tietosuojayhdyshenkilö, joka toimii tietosuojavastaavan yhdyshenkilönä.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
1) Oriveden seurakunnan nimetyksi tietosuojavastaavaksi valitaan
Tampereen seurakuntayhtymän tietohallinnon vs. kehityspäällikkö
Jukka Nyrhinen
2) Nimetään tietosuojayhdyshenkilö ja hänelle varahenkilö
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ _______
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SIVU 34/2018

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti valita
1) Oriveden seurakunnan nimetyksi tietosuojavastaavaksi Tampereen
seurakuntayhtymän tietohallinnon vs. kehityspäällikkö
Jukka Nyrhisen
2) Oriveden seurakunnan tietosuojayhdyshenkilöksi Mikko Sorvan ja hänen
varahenkilökseen Sanna Tapiolinnan
Mika Tapiolinna poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi.
Kari Aakula toimi puheenjohtajana tämän pykälän päätöksenteon ajan.
69 §

VAHTIMESTARI-SIIVOOJAN TYÖNKUVAN PÄIVITTÄMINEN
Oriveden seurakunnassa on vahtimestari-siivoojan työnkuva, joka tulee
päivittää vastaamaan tämän hetken tilannetta. Seurakunnan oman keittiötoiminnan lakattua 31.5.2018 ravitsemustyöntekijöiden työnkuva muuttuu
vahtimestari-siivoojan työnkuvaksi ja he muuttuvat työsuhteisiksi työntekijöiksi. Päivitetty työnkuva on liitteenä.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto hyväksyy vahtimestari-siivoojan päivitetyn työnkuvan
otettavaksi Oriveden seurakunnassa käyttöön 1.6.2018 alkaen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

70 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN TARJOILUJEN TUOTTAMINEN
Oriveden seurakunnan oma keittiötoiminta lakkaa 31.5.2018.
Työalat ovat tehneet listausta ruokapalveluiden ja muiden tarjoilujen tarpeista
1.6.2018 alkaen. Liitteenä yhteenveto työaloilta.
Viideltä eri palvelujentuottajalta on pyydetty tarjousta tarjoilujen tuottamisesta
Ravintola Vallesmanni Orivedeltä, Kahvila Villa Blancho Orivedeltä, Pitopistaasi Eräjärveltä, Koskikahvila Korkeakoskelta sekä Cafe 58
Korkeakoskelta. Kaikilta palvelujen tarjoajilta ei ollut saapunut tarjousta
esityslistan lähettämispäivään mennessä. Yhteenveto tarjouksista tuodaan
kokoukseen. Tarjouspyyntö tarjoilujen tuottamisesta on liitteenä.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
1) kirkkoneuvosto käsittelee työalojen laatiman listauksen ruokapalveluiden ja
muiden tarjoilujen osalta ja
2) päättää saatujen tarjousten perusteella ruokapalveluiden ja muiden
tarjoilujen osalta palvelujen tuottajan seurakunnan toimintaan sekä
3) ateriapalvelun osalta tarkennetaan vielä tarjousta

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ _____
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KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen
lisäselvittelyjä varten.
71 §

SEURAKUNNAN TILOJA SÄÄNNÖLLISESTI KÄYTTÄVÄT TAHOT
Kirkkoneuvosto käsitteli viime kokouksessaan seurakunnan keittiön
käyttämisen laskutusperusteita oman keittiötoiminnan loputtua.
Seurakunnan tiloissa kokoontuu säännöllisesti muita yhdistyksiä yms.
joiden laskutusperiaatteet jätettiin viime kokouksessa pöydälle.
Liitteenä listaus säännöllisesti tiloja käyttävistä tahoista.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että tahot, jotka käyttävät pääsääntöisesti seurakunnan tiloja
maksaisivat siitä pienimuotoista korvausta pois lukien verenluovutus.
Perusteena korvaukselle on, että tilat on aina jonkun huolehdittava kuntoon.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen
lisäselvittelyjä varten.

72 §

JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA 1.6. - 30.9.2018
Kirkkoneuvoston tulee vahvistaa seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelma,
jota seurakunta noudattaa. Jumalanpalvelussuunnitelma on valmistunut ajalle
1.6. - 30.9.2018. Liite.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy jumalanpalvelussuunnitelman esitetyssä
muodossa noudatettavaksi seurakunnassamme.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

73 §

KOLEHTISUUNNITELMA 1.6. – 30.9.2018
Kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelman kerättävistä kolehdeista kirkkoherran
esityksestä. Liitteessä on suunnitelma 1.6. – 30.9.2018 kerättävistä
kolehtikohteista. Liite.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ _______
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SIVU 36/2018

VIRKAMÄÄRÄYKSEN PYYTÄMINEN ORIVEDEN SEURAKUNNAN
KAPPALAISEN VIRKAAN
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt kokouksessaan
2.5.2018 § 187 Oriveden seurakunnan kappalainen Juha Itkosen Ruoveden
seurakunnan vt kirkkoherraksi ajalle 1.6. - 1.7.2018 ja 30.7. - 31.12.2018.
Oriveden seurakunnan seurakuntapastori Kari Mäkinen on toiminut vs
kappalaisena Juha Itkosen virkavapauden aikana, jolloin on järkevää, että
seurakuntapastori Kari Mäkinen jatkaa vs kappalaisena Juha Itkosen
virkavapauden ajan.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta
seurakuntapastori Kari Mäkiselle virkamääräystä vs kappalaiseksi ajalle 1.6. 1.7. ja 30.7. - 31.12.2018.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

75 §

VIRKAMÄÄRÄYKSEN PYYTÄMINEN ORIVEDEN SEURAKUNNAN
I SEURAKUNTAPASTORIN VIRKAAN
Oriveden seurakunnan I srk-pastorin virassa ei ole 1.6. - 1.7.2018 viranhaltijaa
mikäli Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli määrää seurakuntapastori Kari
Mäkisen kyseiselle ajalle vs kappalaiseksi.
Juha Itkosen vuosiloman aikana (2. - 29.7.2018) I seurakuntapastorin virassa
on sen vakituinen viranhaltija.
Kirkkolain 6 luvun 1 §:n 4 mom. mukaan virkasuhteessa suoritettavaa
tehtävää varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan
kuitenkin ottaa virkasuhteeseen määräajaksi myös ilman, että tehtävää varten
on perustettu virka. Kirkkolain 6 luvun 9 §:n 1 mom. mukaan viranhaltija
otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi.
Hannu Ruuskanen toimii Oriveden seurakunnassa määräaikaisena srkpastorina ajalla 1.4. - 31.5.2018 kun Kari Mäkinen on vs kappalaisena.
Mielestäni on järkevää, että Hannu Ruuskanen jatkaa Oriveden
seurakunnassa vs seurakuntapastorina yhtämittaisesti 1.6. - 31.12.2018.
Kappalainen Juha Itkosen vuosiloman ajalle hänelle tarvitsee pyytää
virkamääräystä määräaikaiseen srk-pastorin virkaan.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ _______
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Kirkkolain 6 luvun 9 §:n 2 mom. mukaan viranhaltija voidaan ottaa
määräajaksi vain, jos:
1) viranhaltija sitä itse pyytää;
2) määräajaksi ottamisesta säädetään erikseen; tai
3) tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien
tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava työnantajan
toimintaan liittyvä seikka sitä vaatii. Kirkkolain 6 luvun 18 §:n 1-2 mom.
mukaan viranhaltijalle on annettava viipymättä ja mikäli mahdollista ennen
virantoimituksen alkamista virkasuhteeseen ottamisesta pöytäkirjanote tai
muu kirjallinen viranhoitomääräys.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta
1) virkamääräystä vs I seurakuntapastoriksi Hannu Ruuskaselle ajalle 1.6. 1.7.2018 ja 30.7. - 31.12.2018
2) virkamääräystä Oriveden seurakunnan määräaikaiseen seurakuntapastorin
virkaan ajalle 2. - 29.7.2018.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
76 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN KESÄN 2018 LEIRIEN
TURVALLISUUSVASTAAVAT
Oriveden seurakunta pitää kesällä 2018 kolme rippileiriä ja niille tulee määrätä
turvallisuusvastaavat. Turvallisuusvastaavina on toiminut pääosin
nuorisotyönohjaajan virassa olevat henkilöt.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että seuraavat henkilöt toimisivat turvallisuusvastaavina:
2. rippikoululeiri, Paula Montonen
3. rippikoululeiri, Mikko Sorva
4. rippikoululeiri, Helena Vettenranta
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

77 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN VALMIUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN
Valmiussuunnitelman tarkoituksena on turvata seurakunnan toiminta kaikissa
oloissa. Seurakunnan päätehtävänä on poikkeusolojenkin aikana Jumalan
sanan julistaminen, sakramenttien jakaminen ja toimiminen kristillisen
sanoman levittämiseksi ja lähimmäisen rakkauden toteuttamiseksi.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
________ _______
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SIVU 38/2018

Suunnitelman tavoitteena on suojata ihmishenkiä ja kirkon omaisuutta sekä
tietoja poikkeuksellisissa oloissa. Valmiussuunnitelmassa esitetään
toimenpiteet, joiden avulla seurakunnan toiminta ja hallinto voidaan
normaalioloista poikkeavissa olosuhteissa järjestää.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy Oriveden seurakunnan
valmiussuunnitelman ja toimittaa sen tiedoksi tuomiokapituliin (salassa
pidettävä, vain virkakäyttöön. Liite.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
78 §

SEURAKUNTAVAALIEN VAALIKUULUTUSTEN, ILMOITUSTEN JA
EHDOKASLISTOJEN JULKAISUSTA PÄÄTTÄMINEN
Ilmoitustaulun lisäksi kuulutusten, ilmoitusten ja ehdokaslistojen yhdistelmien
julkaisu on tapahduttava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanoma-,
paikallis- tai seurakuntalehdessä. (KVJ 2:12,2; KVJ 1:2,3; KVJ 2:8,3) (KJ
23:2,2-3)
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että vaalikuulutukset, ilmoitukset ja ehdokaslistojen yhdistelmät
julkaistaan Oriveden Sanomissa.
PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

79 §

KIRKKOHERRANVIRASTON KESÄAUKIOLOAJAT
Loma-ajasta johtuen kesäaikana on supistetut aukioloajat monissa eri
paikoissa.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirasto on avoinna 1.6. 31.8.2018 seuraavasti:
- maanantaina ja tiistaina kello 9 - 13 sekä torstaina kello 9 -13 ja kello
15 - 17.
- keskiviikkona ja perjantaina suljettu
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

80 §

PÖYTÄKIRJA 5/2018

SIVU 39/2018

MUUT ASIAT
1. Valokuituyhteys Juupajoen Kopsamon ja Salokunnan kylälle
2. Teerijärven rantatontit
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
1. Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta ei osallistu hankkeeseen käytön
vähäisyyden vuoksi.
2. Kirkkoneuvosto päätti laittaa Teerijärven rantatontit myyntiin Länsi-Suomen
Metsätilat Oy:lle

81 §

TIEDOKSI
Saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi
1. Talouspäällikön päätöspöytäkirja nro 4/2018
2. Kirkkoherran päätöspöytäkirja nro 5/2018
3. Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote § 162
Kehittämisavustus, Tampereen seudun kiinteistöselvitykseen
4. Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote § 187
Viranhoitomääräys, kappalainen Juha Itkonen, Ruoveden seurakuntaan
5. Kirkkohallituksen täysistunnon pöytäkirjanote § 55
Rakennusavustusten jako 2018, Valtion rahoituksesta jaettava avustus
6. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
9/2018 Esitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien
kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2018
7. Kappelineuvoston pöytäkirja

82 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

83 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran siunaukseen.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ _______
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________ ________

