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Raili Oittinen
Markku Pärssinen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

TODISTAA

Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikoina maanantaista 11. päivästä
toukokuuta 2020 alkaen 30. päivän ajan.
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Mika Tapiolinna, kirkkoherra
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65 §

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

66 §

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

67 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat
Raili Oittinen ja Markku Pärssinen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaarina Jokisen ja Kirsi Mäkisen tilalle
Raili Oittinen ja Markku Pärssinen.

68 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite 1.
PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto vahvisti työjärjestyksen sillä lisäyksellä, että kohtaan
75 § Muut asiat lisättiin seuraavat asiat
1. Kirkkovaltuuston kokous
2. Seppeleen laskijat Oriveden, Juupajoen, Eräjärven ja Längelmäen
hautausmaille 17.5.2020
3. Juupajoen kirkon laviini
4. Längelmäen kirkon vesivuoto
76 § Tiedoksi kohtaan lisättiin
Kirkkohallituksen myöntämä rakennusavustus
Jumalanpalvelussuunnitelma toukokuu – syyskuu 2020
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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69 §

ORIVEDEN KIRKON KELLOTAPULIN MAALAUSURAKOITSIJAN
VALINTA
Oriveden kirkon kellotapulin maalauksesta on pyydetty urakkatarjoukset
kolmelta paikalliselta urakoitsijalta eli Oriveden Väri Oy:ltä, Oriveden
Maalauspalvelu Matti Autiolta sekä Oriveden Tasoite- ja Maalaustyöt Oy:ltä.
Urakkatarjousten viimeinen jättöpäivä on maanantai 4.5.2020 klo 13.
Tämän jälkeen kiinteistöasiain vastuuryhmän puheenjohtaja ja talouspäällikkö
avaavat ja käsittelevät saapuneet tarjoukset. Saapuneet tarjoukset ja esitys
valittavasta urakoitsijasta tuodaan kokoukseen.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto käsittelee saapuneet tarjoukset ja päättää urakoitsijan
valinnasta.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Oriveden kirkon kellotapulista oli maalaustarjouksen jättänyt ainoastaan
Oriveden Maalauspalvelu Matti Autio. Kirkkoneuvosto hyväksyi Oriveden
Maalauspalvelu Matti Aution jättämän tarjouksen.

70 §

ERÄJÄRVEN KIRKOSSA SIUNATTAVIEN VAINAJIEN SÄILYTYSTILAN
KYLMIÖN RIKKOUTUMINEN
Eräjärven kirkon vainajien säilytystilan kylmiö ei ole toimintakunnossa.
Kylmiö on tullut elinkaarensa päähän ja sitä ei saatu huollon yhteydessä enää
käyntiin. Samalla ilmeni, että kylmiössä käytetty kylmäaine on sellaista, jota ei
saa käyttää. Säilytystila on toistaiseksi poissa käytöstä. Eräjärven kirkossa
siunattavat vainajat tuodaan Oriveden kirkon kylmätiloihin ja seurakunta
järjestää sieltä kuljetuksen Eräjärvelle siunauspäivänä.
Kylmiön lattia purettiin aiemmin ja sinne laitettiin kuivaajat, koska
tarkoituksena oli tehdä uusi lattia ja jatkaa kylmiön käyttöä. Johtuen
kylmälaitteiden rikkoontumisesta lähdetään tekemään suunnitelma
jatkotoimenpiteistä miten asiassa edetään.
Ensimmäisenä selvitetään rakennuksen nykykunto, siihen vaadittava
korjaustarve sekä kylmäkalusteiden hinta. Toisena vaihtoehtona selvitetään
Eräjärven huoltorakennuksen tilat. Voisiko niitä mahdollisesti hyödyntää
osittain kylmätiloina ja mikä tulee kustannuksiksi muutostöistä
kylmäkalusteineen. Kolmantena vaihtoehtona olisi Eräjärven kirkossa
siunattavien vainajien tuonti Oriveden kirkon kylmätiloihin ja sieltä siirto
siunauspäivänä Eräjärvelle seurakunnan toimesta.
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TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Lähdetään tekemään suunnitelmaa jatkotoimenpiteistä, jossa selvitetään eri
vaihtoehdot vainajien säilytystiloista.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti, että talouspäällikkö selvittää ne kustannukset, jotka
aiheutuvat uuden kylmätilan sisällyttämisestä jo olemassa olevaan Eräjärven
kirkon huoltorakennukseen.
71 §

TALOUSTILANNE
Tammi-huhtikuun 2020 ansioverotuloja on kertynyt seurakunnalle 695 618 €.
Vastaavana aikana viime vuonna verotuloja kertyi 719 716 € . Tammihuhtikuun kertymä on noin 3,46 % vähemmän kuin vastaavana aikana viime
vuonna.
Tämän hetken arvioiden perusteella huhtikuussa alkaneet lomautukset ja
irtisanomiset tulevat näkymään myös toukokuun tilityksissä. Myös yritysten
taloustilanteiden heikentyminen koronaviruksen vaikutuksesta tulee osaltaan
vaikuttamaan tulevissa tilityksissä.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto toteaa saaneensa taloustilanteen tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

72 §

SEURAKUNNAN KIINTEISTÖISSÄ VUONNA 2020 VIREILLÄ OLEVAT
KORJAUSTARPEET
1. Korkeakosken Pikkukirkon rännien uusimisesta pyydetään tarjous, koska
nykyiset rännit ovat huonokuntoiset.
2. Korkeakosken Pikkukirkon ja Juupajoen seurakuntatalon rappulaattojen
korjauksesta pyydetään suunnitelma ja tarjous.
3. Oriveden kirkon seinään on valunut kirkon räystäistä kuparipitoista vettä,
joka on värjännyt kirkon seinää kellertäväksi. Asiaa lähdetään selvittämään
ulkopuolisen toimesta, joka laatii korjaussuunnitelman.
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4. Oriveden seurakuntakeskuksen iv-laitteiden ja vanhojen käyttövesiputkistojen uusimista varten tehdään kuntoarvio, koska nykyinen kuntoarvio on
seitsemän vuotta vanha. Kuntoarvioinnissa pyydetään tarkastelemaan
kiinteistön rakenteiden tiiveyttä ylä- ja alapohjan, ulkoseinien, ikkunoiden ja
varsinkin rakenteiden liitoskohtien osalta, koska näillä voi olla vaikutusta
tulevaan urakkaan. Kuntoarviosta voi nousta esille sellaisia asioita, joita voi
olla järkevää tehdä tässä samassa yhteydessä.
Myös kaukolämmön ja sähköpääkeskuksen riittävyys pitää selvittää.
5. Eräjärven kirkon invaluiska ei ole nykysäännösten mukainen. Lisäksi luiska
on vaarallinen johtuen luiskan kapeudesta ja jyrkkyydestä. Invaluiskan
uusimisesta on saatu tarjous Leal Oy:ltä. Kirkkohallituksen yliarkkitehdiltä
kysyttiin hankkeelle puoltoa. Hän vastasi, että kyseessä on olennainen
muutos, joka vaatii museoviraston lausunnon. Eräjärven kirkko on
kirkkolailla suojeltu, joten seurakunnan pitää käyttää hankkeessa
korjausrakentamiseen erikoistunutta arkkitehtiä. Nyt esitetyllä tavalla ei voi
luiskaa toteuttaa. Liitteenä hahmotelma uudesta invaluiskasta. Liitteet 2 –
6.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto käy läpi korjaustarpeet ja päättää miten niissä edetään.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
1 ja 2 Kirkkoneuvosto päätti antaa valtuudet talouspäällikkö Aija Nivalalle
pyytää tarjous Korkeakosken Pikkukirkon rännien uusimisesta sekä
suunnitelma ja tarjous Pikkukirkon ja Juupajoen seurakuntatalon
rappulaattojen uusimisesta
3 Kirkkoneuvosto päätti antaa talouspäällikölle valtuudet korjaussuunnitelman
tekemiseksi Oriveden kirkon seinän kunnon parantamiseksi
4 Kirkkoneuvosto päätti antaa talouspäällikölle valtuudet jatkaa Oriveden
seurakuntakeskuksen iv-laitteiden ja vanhojen käyttövesiputkistojen uusimisen
valmistelua tekemällä kuntokartoitus

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ _______

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA 5/2020
SIVU 37/2020
______________________________________________________________________
5 Kirkkoneuvosto päätti antaa talouspäällikkö valtuudet selvittää eri
vaihtoehtoja Eräjärven kirkon invaluiskan saamiseksi nykysäännösten
mukaisesti.
Kaikkien edellä päätettyjen kohtien osalta asiat siirretään
kiinteistövastuuryhmän valmisteltavaksi.
73 §

KOLEHTISUUNNITELMA 1.5. – 7.6.2020
Elämme maassamme tilannetta, jolloin jumalanpalveluksia ei voida pitää
kokoontuneena yhteen vaan striimattuna netin kautta. Tästä syystä joudumme
miettimään kolehdit sen mukaan, millä järjestöllä on voimassa oleva
rahankeräyslupa. Koska esityslistaa tehdessä ei ole selvillä poikkeustilanteen
jatkuminen, on järkevää tehdä kolehtisuunnitelma ainoastaan kuukauden
ajaksi. Saadessamme varmuuden miten tilanne maassamme jatkuu, voidaan
kesäkuun alusta tehdä pidemmälle aikavälille oleva kolehtisuunnitelma.
Kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelman kerättävistä kolehdeista kirkkoherran
esityksestä. Liitteessä on suunnitelma 1.5. – 7.6.2020 kerättävistä
kolehtikohteista. Liite 7.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle 1.5. –
7.6.2020. Liite 2.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

74 §

LAUSUNTO TAMPEREEN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULILLE
AVOIMEKSI JULISTETTAVASTA ORIVEDEN SEURAKUNNAN
KAPPALAISEN VIRASTA
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli myönsi 22.4.2020 kappalainen Juha
Itkoselle eron Oriveden seurakunnan kappalaisen virasta. Viran auki
julistamista varten hiippakunnan tuomiokapituli pyytää seurakunnalta
lausuntoa seuraavista asioista:
-

missä tuomiokapitulin istunnossa kappalaisen virka julistetaan haettavaksi
täytettävän viran tehtävänkuvaus
tuleeko virkaan valittavan esittää rikosrekisterilain 6 §:n mukainen
rikosrekisteriote (KL 6:33 §)
harkitseeko seurakunta koeajan määräämistä (KL 6:17 §)
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-

kuka antaa lisätietoja täytettävästä kappalaisen virasta (nimi,
puhelinnumero, sähköposti)

-

viran palkkaus

-

organisaatiokuvaus (lyhyt kuvaus seurakunnasta)

-

1 - 5 kysymystä hakijoille, jotka liittyvät täytettävään kappalaisen virkaan

Pääsääntöisesti avoimeksi tuleva kappalaisen virka julistetaan haettavaksi
seuraavassa tuomiokapitulin istunnossa, kun seurakunta on antanut
lausunnon kapitulin pyytämistä asioista. Tämä tarkoittaisi seurakuntamme
osalta sitä, että virka julistettaisiin haettavaksi toukokuussa ja sen hakuaika
päättyisi kesäkuussa. Seurakunnan kannalta on tarkoituksenmukaista, että
virka laitettaisiin haettavaksi vasta elokuussa kesälomakauden ollessa
loppupuolella ja koska seurakunnassa on vt kappalainen hoitamassa
tehtävää.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että seurakunta antaa liitteen mukaisen lausunnon Tampereen
hiippakunnan tuomiokapitulille.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 3.
75 §

MUUT ASIAT
KIRKKOVALTUUSTON SEURAAVA KOKOUS
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkovaltuuston seuraava kokous päätettiin pitää keskiviikkona 24.6.2020
kello 18.
SEPPELEEN LASKIJAT KAATUNEITTEN MUISTOPÄIVÄNÄ 17.5.2020
ORIVEDEN, JUUPAJOEN, ERÄJÄRVEN JA LÄNGELMÄEN
HAUTAUSMAILLE
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto valitsi kaatuneiden muistopäivän seppeleen laskijoiksi
Orivedelle Raili Oittinen
Juupajoelle Markku Pärssinen
Eräjärvelle Kari Aakula
Längelmäelle Heikki Salomaa ja toinen Jämsän seurakunnasta
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JUUPAJOEN KIRKON LAVIININ KORJAUS
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti antaa valtuudet talouspäällikölle jatkaa laviinin
korjauksen suunnittelua.
LÄNGELMÄEN KIRKON VESIVUOTO
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti antaa talouspäällikölle valtuudet jatkaa Längelmäen
kirkon vesivuodon selvittämistä.
76 §

TIEDOKSI
Saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi
1. Kirkkoherran päätöspöytäkirja 5/2020
2. Talouspäällikön päätöspöytäkirja 4/2020
3. Tuomiokapitulin pöytäkirjanotteet:
Virkavapaus pastori Heta Parkkinen-Tuovinen, ajalle 1.6. – 31.12.2020
Viranhoitomääräys pastori Mari Metsävainio, ajalle 1.6. – 31.12.2020
Viranhoitomääräys rovasti Sauli Keskinen, ajalle 1.6. – 31.12.2020
4. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
13/2020 Esitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien
saajiksi itsenäisyyspäivänä 2020
6. Kirkkohallituksen myöntämät rakennusavustukset
7. Jumalanpalvelussuunnitelma toukokuu – syyskuu 2020. Liite 4.
Pykälissä käsitellyillä asioilla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

77 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

78 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päätettiin yhdessä luettuun Herran siunaukseen.
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