ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 5/2019

SIVU 42/2019

_______________________________________________________________________________________

AIKA

Keskiviikko 24.4.2019 klo 9 – 11.30

PAIKKA

Oriveden seurakuntakeskus

LÄSNÄ

Tapiolinna Mika
Pärssinen Markku
Helperi Pauliina
Jokinen Kaarina
Mäkinen Kirsi
Oittinen Raili
Pohjala Jussi
Salomaa Heikki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”

MUUT OSALLISTUJAT

Eronen Ulla
Aakula Kari
Nivala Aija
Forsell Anu

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston varapj
talouspäällikkö
toimistosihteeri

POISSA

ALLEKIRJOITUKSET

____________
Mika Tapiolinna
puheenjohtaja
§:t 72 - 82
§:t 84 - 92

ASIAT

§:t 72 - 92

PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS

kokouksen jälkeen

ALLEKIRJOITUKSET

______________
Jussi Pohjala

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

TODISTAA

______________ ___________
Markku Pärssinen Anu Forsell
varapuheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä
§ 83

_______________
Pauliina Helperi

Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa
viraston aukioloaikoina torstaista 25. huhtikuuta 2019
alkaen 30. päivän ajan.
_______________________
Mika Tapiolinna, kirkkoherra

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 5/2019

SIVU 43/2019

_______________________________________________________________________________________

72 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Kirsi Mäkinen.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirsi Mäkinen piti alkuhartauden.

73 §

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

74 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen
mukaisesti vuorossa ovat Jussi Pohjala ja Pauliina Helperi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Jussi Pohjala ja Pauliina Helperi.

75 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite 1.
PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto vahvisti kokouksen työjärjestyksen.
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76 §

JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA 1.5. - 30.9.2019
Kirkkoneuvoston tulee vahvistaa seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelma,
jota seurakunta noudattaa. Jumalanpalvelussuunnitelma on valmistunut ajalle
1.5. - 30.9.2019. Liite 2.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy jumalanpalvelussuunnitelman esitetyssä
muodossa noudatettavaksi seurakunnassamme.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

77 §

KOLEHTISUUNNITELMA 1.5. – 30.9.2019
Kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelman kerättävistä kolehdeista kirkkoherran
esityksestä. Liitteessä on suunnitelma 1.5. – 30.9.2019 kerättävistä
kolehtikohteista. Liite 3.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

78 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN KESÄN 2019 LEIRIEN
TURVALLISUUSVASTAAVAT
Oriveden seurakunta pitää kesällä 2019 kaksi rippileiriä ja varhaisnuorten
leirin ja niille tulee määrätä turvallisuusvastaavat. Turvallisuusvastaavina on
toiminut pääosin nuorisotyönohjaajan virassa olevat henkilöt.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että seuraavat henkilöt toimisivat turvallisuusvastaavina:
2. rippikoululeiri, Mikko Sorva
3. rippikoululeiri, Krista Inkinen
varhaisnuorten leiri, Krista Inkinen
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

79 §

LAPSIASIAINHENKILÖIDEN VALINTA
Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa on otettu käyttöön lapsiasiainvaikutusten tutkiminen seurakunnallisessa päätöksenteossa. Sellaisissa asioissa,
joilla voi olla vaikutusta lapsiin (alle 18-vuotiaat), tulee ottaa selville lasten
mielipide. LAVA-prosessin tukemiseksi on kuhunkin seurakuntaan nimettävä
lapsiasiahenkilö.
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Ohjeiden mukaan lapsiasianhenkilön tehtävänä seurakunnassa on mm:
- Ymmärtää lapsen etuun ja osallisuuteen liittyvät asiat
- Pitää näitä teemoja esillä seurakunnassaan
- Olla tietoinen LAVAsta ja tukee lapsivaikutusten arviointia seurakunnan
toiminnassa ja päätöksenteossa
- Tuoda osallisuutta tukevia menetelmiä seurakuntaan
- Edesauttaa lasten ja nuorten mielipiteiden kuulemista
- Rakentaa kirkkoa, jossa lasten, nuorten ja perheiden on hyvä olla
- Tukea seurakunnan luottamushenkilöitä lapsiin ja nuoriin liittyvässä
päätöksenteossa
- Kannustaa luottamushenkilöitä toimimaan Kaikkien kirkko! – teesien
mukaisesti
Suositusten mukaan lapsiasiahenkilöitä olisi hyvä olla kaksi joka seurakunnassa: yksi työntekijä ja yksi luottamushenkilö. Yhdessä he voivat
tarkastella seurakunnan päätöksentekoa ja toimintaa sekä vahvistaa lasten,
nuorten ja perheiden näkökulmaa.
Päättyneellä valtuustokaudella lapsiasiainvaltuutettuina olivat
luottamushenkilöistä Asta Ahava ja viranhaltijoista Paula Montonen.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto valitsee seurakuntaamme kaksi lapsiasiahenkilöä,
joista toinen on työntekijä ja toinen luottamushenkilö.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto nimesi seurakuntaamme vuosille 2019 - 2022 kaksi
lapsiasiainhenkilöä, Paula Montosen ja Liisa-Maaria Lenkkerin.
80 §

SEURAKUNNAN EDUSTAJAT ERI JÄRJESTÖJEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISIIN
KOKOUKSIIN
Oriveden seurakunta on jäsenenä kirkollisissa järjestöissä, kuten Suomen
Lähetysseura, Pipliaseura. Lisäksi seurakunta on jäsenenä myös muissa
alueellisissa tai muissa vastaavissa järjestöissä.
Seurakunnan jäsenyys järjestöissä antaa mahdollisuuden osallistua
sääntömääräisiin kokouksiin ja nimetä itselleen edustajat.
Edustajat on nimetty kirkkoneuvostossa, mutta sujuvuuden lisäämiseksi olisi
tarkoituksenmukaisempaa, että seurakunnan edustajat voisi nimetä
työalueesta vastaava lähiesimies tai kirkkoherra.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto antaa työalueesta vastaavalle lähiesimiehelle tai
kirkkoherralle oikeuden nimetä edustajat sääntömääräisiin kokouksiin
viranhaltijapäätöksellä.
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KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
81 §

VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEEN TEHDYT KORJAUKSET
Kirkkoneuvosto käsitteli ja allekirjoitti Oriveden seurakunnan tilinpäätöksen
vuodesta 2018 kokouksessaan 29.3.2019. Tilintarkastaja käsitteli allekirjoitettua tilinpäätöstä tilintarkastuksessa 3.4.2019.
Tarkastuksen yhteydessä hän huomasi laskentavirheen omavaraisuusasteen
laskennassa. Samassa yhteydessä huomattiin kahdella sivulla
kirjoitusvirheitä, sekä muokattiin excel-taulukkoa.
Tilintarkastaja totesi, että allekirjoitettua tilinpäätöstä voi korjata lasku- ja
kirjoitusvirheiden osalta, koska nämä korjaukset eivät muuta tulosta.
Sivut joihin tehty korjaukset ovat:
- Sivut 2 ja 71 korjattu omavaraisuusprosentti, virheellinen 89,71 % , korjattu
luku on 91,62 %.
- Sivut 82 ja 97 lisätty tekstiosaan … arvostettu hankinta-arvoon tai sitä
alempaan markkina-arvoon.
- Sivu 72 lisätty taulukkoon ylimmäinen rivi korvaukset, joka puuttui
aikaisemmasta taulukosta, korvaukset oli lisätty myyntituottoihin.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto toteaa tehdyt korjaukset ja hyväksyy ne vuoden 2018
tilinpäätökseen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

82 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN TILINTARKASTUSKERTOMUS
TILIKAUDELTA 2018
Tilintarkastaja jätti Oriveden seurakunnan kirkkoneuvostolle tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2018.
Kirkkovaltuusto päättää tilintarkastuskertomuksen perusteella tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille varainhoitovuodelta 2018.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto käsittelee tilintarkastajan jättämän tilintarkastuskertomuksen
tilivuodelta 2018. Kirkkovaltuusto päättää tilintarkastuskertomuksen
perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille varainhoitovuodelta 2018
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
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83 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN HANKINTARAJAT JA HANKINTAOHJEISTO
Oriveden seurakunnan hankintaohjeistus on hyväksytty 5.11.2015
kirkkoneuvostossa. Siinä yksittäinen työalan työntekijä saa itsenäisesti
suorittaa hankintoja talousarvion määrärahojen puitteissa 500 euroon asti,
lähiesimiehen suostumuksella 1 000 euroon asti.
Johtavat viranhaltijat talouspäällikkö ja kirkkoherra päättävät talousarvion
puitteissa alle 20 000 euron hankinnoista ja palveluiden ostoista.
Yleisen kustannustason nousun myötä uudessa hankintaohjeistossa esitetään
kirkkoneuvostolle nostettavaksi lähiesimiehen hankintarajaa 1500 € sekä
kirkkoherran ja talouspäällikön hankintarajaa 25 000 € saakka.
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN ESITYS
Esitän, että
1) kirkkoneuvosto hyväksyy Oriveden seurakunnan hankintaohjeiston. Liite 4.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
Mika Tapiolinna ja Aija Nivala poistuivat kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

84 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON HANKINTARAJAT
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt 16.12.2015 kirkkoneuvoston hankintarajat:
Kirkkoneuvosto päättää 5 000 – 60 000 euroon asti irtaimen omaisuuden
myynnistä ja lahjoituksista sekä hankinnoista ja palveluiden ostoista
talousarvion puitteissa, investointien osalta kirkkoneuvosto päättää varattujen
määrärahojen puitteissa.
Kirkkoneuvosto päättää puunmyynnistä hyväksytyn metsätaloussuunnitelman
mukaisesti.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 11 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää
kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista seuraavista asioista.
1. hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää
rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai
palvelun hankintaa itselleen
2. rakennuspiirustusten hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt
määrätyn rakennuksen tai rakennusryhmän piirustusten hyväksymistä
itselleen
3. irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä
kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää
4. puun myynnistä
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TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seuraavat hankintarajat:
1. kirkkoneuvosto päättää tavara- ja palveluhankinnasta 25 000 – 60 000
euroon saakka,
2. rakennuspiirustusten hyväksymisestä, jos rakennusinvestoinnin
kustannusarvio on alle 100 000 euroa,
3. irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jos sen arvo on alle
60 000 euroa,
4. puun myynnistä hyväksytyn metsätaloussuunnitelman mukaisesti,
5. investointien osalta varattujen määrärahojen puitteissa.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
85 §

SEURAKUNTAPUUTARHURI-SUNTIO TYÖSUHTEEN PERUSTAMINEN JA
TÄYTTÄMINEN
Oriveden seurakuntaan perustetaan toistaiseksi voimassa oleva
seurakuntapuutarhuri-suntion työsuhde 1.6.2019 alkaen.
Seurakuntaan on tarvetta saada työntekijä, jolla on hautaustoimen ja
hautausmaan erityisosaamista, niin sanottua hiljaisen tiedon siirtoa vanhalta
työntekijältä uudelle työntekijälle. Pääpaino perustettavassa työsuhteessa on
hautatoimen ja hautausmaan työtehtävissä.
Nykyiset suntioresurssit eivät aina riitä viikonloppujen toimituksiin. Tulee
vastaan tilanteita, että joudumme hakemaan ulkopuolisia resursseja, joita on
tosi haasteellista näinä päivinä löytää. Helpottaa töiden järjestelyä, kun on
oma työntekijä, jota voi tarvittaessa käyttää suntion tehtävissä.
Oriveden seurakunnassa on oppisopimuksella Tiina Savela valmistumassa
puutarhuriksi kesäkuussa 2020. Tämän koulutuksen ohessa hän on
syventynyt myös hautatoimen ja hautausmaan työtehtäviin nykyisen
puutarhurin opastuksella. Hänellä on myös suoritettuna suntion pätevyys.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että
1) kirkkoneuvosto perustaa Oriveden seurakuntaan toistaiseksi voimassa
olevan seurakuntapuutarhuri-suntion työsuhteen. Palkkaus vaat.ryhmä
402 mukainen
2) Tiina Savela siirretään työsuhteeseen 1.6.2019 alkaen
3) Hänelle maksetaan oppisopimuskoulutuksen ajalta nykyistä
oppisopimusajan palkkaa siihen asti kunnes oppisopimuskoulutus päättyy
4) työsuhteelle tehdään tehtävänkuvaus
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
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86 §

HAUDANKAIVAJA-KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄN TYÖSUHTEEN
PERUSTAMINEN JA TÄYTTÄMINEN
Oriveden seurakuntaan perustetaan toistaiseksi voimassa oleva
haudankaivaja-kiinteistötyöntekijän työsuhde 1.8.2019 alkaen.
Oriveden seurakunnalla on ollut tarvetta kouluttaa haudankaivaja tuleviin
eläköitymisiin varautuen. Haudankaivajan työhön ei ole koulutusta, joten
seurakunta palkkasi oppisopimuksella Pyry Raita-ahon suorittamaan
kiinteistöhoidon perustutkintoa. Tämän opiskelun ohella hän on opetellut
haudankaivajan työtehtäviä. Tällä hetkellä hän hoitaa niitä itsenäisesti ja
hyvällä ammattitaidolla. Hänen oppisopimuskoulutuksensa päättyy 31.7.2019.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että
1) kirkkoneuvosto perustaa Oriveden seurakuntaan toistaiseksi voimassa
olevan haudankaivaja-kiinteistötyöntekijän työsuhteen. Palkkaus
vaat.ryhmän 402 mukainen.
2) Pyry Raita-ahon määräaikaisen työsuhteen päättyessä 31.7.2019, hänet
palkataan tähän uuteen työsuhteeseen 1.8.2019 alkaen ja hänelle
maksetaan vaat.ryhmän 402 mukaista palkkaa.
3) työsuhteelle tehdään tehtävänkuvaus
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

87 §

PAANUKATTOJEN TERVAUSURAKOITSIJAN VALITSEMINEN
Eräjärven ja Längelmäen kirkkojen, sekä Oriveden ja Juupajoen kellotapulien
paanukattojen tervauksista on pyydetty tarjoukset Hilmassa. Tarjousten
viimeinen jättöpäivä oli 12.4.2019. Määräaikaan mennessä tuli kolme
tarjousta: Härmän maalaus: Tmi Kauko Keskinen, E-P:n Tervapinta Oy ja KJRakennus Oy. Kiinteistöpäällikkö on pisteyttänyt saapuneet tarjoukset.
Kiinteistöjohtokunta käsitteli tarjoukset kokouksessaan 16.4.2019 ja antaa
niiden pohjalta esityksen kirkkoneuvostolle valittavasta urakoitsijasta. Liite 5.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi Härmän
Maalauksen jättämän tervausurakkatarjouksen, koska tämä oli
kokonaishinnaltaan edullisin ja pisteytyspisteissä myös paras.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
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88 §

AVANT-TYÖKONEEN HANKINTA ORIVEDEN HAUTAUSMAALLE
Vuoden 2019 talousarvion investointiosaan varattiin määrärahoja 45 000
euroa Avant-työkoneen hankkimiseksi Oriveden hautausmaalle.
Hautausmaan työntekijät ovat antaneet esityksen siitä minkä koneen tulisi olla
varustukseltaan ja muilta ominaisuuksiltaan. Tältä pohjalta on pyydetty
Avantin tehtaalta tarjous hankittavasta koneesta. Tarjous on 32 956 euroa sis.
alv:n. Liite 6.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto hyväksyy Avant-työkoneesta saadun tarjouksen ja antaa
luvan työkoneen hankkimiselle.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

89 §

TIEDOKSI
Saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi:
1)
2)
3)
4)

talouspäällikön päätöspöytäkirja
kirkkoherran päätöspöytäkirja
Oriveden kaupungin ja seurakunnan opintorahaston pöytäkirja 1/2019
Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote koskien Kirkon
energia- ja ilmastostrategiaa
5) Notaarin viranhaltijapäätös (salainen)
6) Kirkkohallituksen yleiskirjeet
nro 6 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2019
nro 7 Saavutettavuus ja digitaaliset palvelut
nro 9 Tuloslaskelman ja taseen tililuettelo ja kirjausohje
Pykälissä käsitellyillä asioilla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
90 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
1. Kaatuneiden muistopäivän 19.5.2019 seurakunnan edustajien nimeäminen
seppeleenlaskua varten Oriveden, Eräjärven, Längelmäen ja Juupajoen
hautausmaille.
PÄÄTÖS
Kaatuneiden muistopäivänä 19.5.2019 seurakunnan edustajiksi hautausmaille
seppeleenlaskua varten nimettiin Orivedelle Kaarina Jokinen, Eräjärvelle Kari
Aakula, Längelmäelle Heikki Salomaa ja Juupajoelle Markku Pärssinen.

91 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
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92 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoherra päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran siunaukseen.
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