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Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA

1/2021

Kokousaika:

20.1.2021 klo 18.10 – 18.37

Kokouspaikka:

Orimattilan kirkko, Kirkkopuisto 4, Orimattila

Jäsenet

Pertti Laaksonen
Mirva Illi-Lampio
Arja Aatolainen
Jyri Ansa
Ari Anttila
Yrjö Hartikka
Pirjo Hosiaisluoma
Hannu Huhmarkangas
Juha Hämäläinen
Anna Järvenranta
Riku Kaurama
Arja Koskelainen
Eija Koskelainen
Inkeri Kuoppala
Jani Malinen
Tellervo Ollikka
Sirkka-Liisa Papinaho
Tarja Perälä
Eveliina Rautala
Ilari Soila
Marko Suuronen
Mikko Tupasela
Pekka Törrönen
Tuula Vallioniemi
Markku Viljanen
Arto Virtanen
Hanna Ylitalo

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
varajäsen Mauri Lehto

Muut osallistujat

Annakaisa Rantala
Elina Lehdeskoski
Jarkko Seppälä

kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra
kappeliseurakunnan kappalainen
talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Asiat

§§ 1 – 12 , sivut 1 - 14

varajäsen Satu Nieminen

ei varajäsentä
varajäsen Marja Rainio

varajäsen Ulla Lehtiö
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Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA

1/2021

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Allekirjoitus

___________________________________________________________
Pertti Laaksonen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

kokouksen jälkeen

Paikka ja aika

Orimattilassa 20.1.2021

__________________________________________________________
Jarkko Seppälä
pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitus
___________________________________________________________
Pekka Törrönen

___________________________________________________________
Markku Viljanen

Pöytäkirja nähtävillä:
Paikka ja aika

Pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa
21.1.2021 – 20.2.2021.

Todistaa
_____________________________________________________________
Aila Myllyoja
toimistosihteeri
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1§
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. (KJ 8:5,1)

varapuheenjohtaja.

Jos

Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on toimitettava kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille
viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (KJ
8:5,2).
Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on postitettu 5.1.2021 ja ne ovat olleet seurakunnan ilmoitustaululla
5.1.2021-20.1.2021. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Orimattilan Sanomissa 14.1.2021. Kokouksessa on läsnä
26/27 jäsentä.
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän
suhteen päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.10. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten
lukumäärän suhteen päätösvaltaiseksi.

2§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen
päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. (KV:n työjärjestys, § 4). Pöytäkirja tarkastetaan yleensä heti
kokouksen jälkeen, jos ei ole syytä sopia erillistä pöytäkirjantarkastusaikaa.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan aikaisemmin hyväksytyn aakkosjärjestyksen mukaisesti
ja vuorossa ovat Pekka Törrönen ja Markku Viljanen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina ja
vaaliavustajina.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Pekka Törrösen ja Markku Viljasen.

3§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista, kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen
käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. (KJ 8:5, 3)
Tämän kokouksen päätösehdotukset on valmisteltu LAVA-ohjeistuksen mukaan (KJ 23:3), ja mikäli päätöksellä on
välitön vaikutus alle 18-vuotiaisiin, on se myös otettu huomioon valmistelussa ja tarpeen mukaan todettu esittelyssä.
Päätösehdotus:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 9/2020, 25.11.2020, § 126
4§
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021-2022
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkovaltuuston puheenjohtajan toimikaudeksi 20212022.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkovaltuuston puheenjohtajan toimikaudeksi
2021-2022.

Esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkovaltuuston puheenjohtajan toimikaudeksi 2021-2022.
Keskustelu:
Hannu Huhmarkangas esitti, että kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2021-2022 valitaan Pertti
Laaksonen.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2021-2022 Pertti Laaksosen.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelle (KL
24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 9/2020, 25.11.2020, § 127
5§
KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021-2022
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan toimikaudeksi 20212022.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan toimikaudeksi
2021-2022.

Esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan toimikaudeksi 2021-2022.
Keskustelu:
Hannu Huhmarkangas esitti, että kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2021-2022 valitaan Mirva IlliLampio.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2021-2022 Mirva Illi-Lampion.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelle (KL
24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 9/2020, 25.11.2020, § 128
6§
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021-2022
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston
ohjesäännössä määrätty määrä muita jäseniä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet (KL10:2,1).
Orimattilan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä. Ohjesäännön 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan
kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden
ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa (KL 10:2,2).
Kirkkoneuvoston jäsenen tulee olla vaalikelpoinen seurakuntavaaleissa, minkä vuoksi kirkkoneuvostoon ei voida
valita seurakunnan viranhaltijoita tai työntekijöitä (KL10:2,1).
Kirkkolakiin on lisätty tasa-arvosäännös, jonka mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta, kirkolliskokousta,
hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja
seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta johdu
(KL 25:10 a §). Tämä koskee myös kirkkoneuvostoa. Kiintiöperiaate koskee erikseen sekä varsinaisia että varajäseniä.
Toisin sanoen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen
henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta (KL kommentaari, KL 25:10 a §, s. 281).
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan toimikaudeksi 20212022.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan toimikaudeksi
2021-2022.

Esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan toimikaudeksi 2021-2022.
Keskustelu:
Mikko Tupasela esitti, että kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2021-2022 valitaan Markku
Viljanen.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2021-2022 Markku Viljasen.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelle (KL
24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä

ORIMATTILAN SEURAKUNTA¤
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivä
20.1.2021

Sivu
7

Kn 9/2020, 25.11.2020, § 129
7§
KIRKKONEUVOSTON MUIDEN JÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021-2022
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston
ohjesäännössä määrätty määrä muita jäseniä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet (KL10:2,1).
Orimattilan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä. Ohjesäännön 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan
kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden
ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa (KL 10:2,2).
Kirkkoneuvoston jäsenen tulee olla vaalikelpoinen seurakuntavaaleissa, minkä vuoksi kirkkoneuvostoon ei voida
valita seurakunnan viranhaltijoita tai työntekijöitä (KL10:2,1).
Kirkkolakiin on lisätty tasa-arvosäännös, jonka mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta, kirkolliskokousta,
hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja
seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta johdu
(KL 25:10 a §). Tämä koskee myös kirkkoneuvostoa. Kiintiöperiaate koskee erikseen sekä varsinaisia että varajäseniä.
Toisin sanoen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen
henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta (KL kommentaari, KL 25:10 a §, s. 281).
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston muut jäsenet toimikaudeksi 2021-2022.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston muut jäsenet toimikaudeksi 20212022.

Esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston muut jäsenet toimikaudeksi 2021-2022.
Keskustelu:
Yrjö Hartikka esitti, että kirkkoneuvoston jäseniksi valittaisiin Jyri Ansa, Yrjö Hartikka. Hannu Huhmarkangas, Arja
Koskelainen ja Tuula Vallioniemi.
Mikko Tupasela esitti, että kirkkoneuvoston jäseniksi valittaisiin Juha Hämäläinen, Sirkka-Liisa Papinaho sekä Mikko
Tupasela.
Arja Aatolainen esitti, että kirkkoneuvoston jäseniksi valittaisiin Anna Järvenranta

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita kirkkoneuvoston muiksi jäsenet toimikaudeksi 2021-2022 seuraavasti:
Jyri Ansa
Yrjö Hartikka
Hannu Huhmarkangas
Juha Hämäläinen
Anna Järvenranta
Arja Koskelainen
Sirkka-Liisa Papinaho
Mikko Tupasela
Tuula Vallioniemi

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelle (KL
24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 9/2020, 25.11.2020, § 130
8§
KIRKKONEUVOSTON HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021-2022
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston
ohjesäännössä määrätty määrä muita jäseniä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet (KL10:2,1).
Orimattilan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä. Ohjesäännön 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan
kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden
ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa (KL 10:2,2).
Kirkkoneuvoston jäsenen tulee olla vaalikelpoinen seurakuntavaaleissa, minkä vuoksi kirkkoneuvostoon ei voida
valita seurakunnan viranhaltijoita tai työntekijöitä (KL10:2,1).
Kirkkolakiin on lisätty tasa-arvosäännös, jonka mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta, kirkolliskokousta,
hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja
seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta johdu
(KL 25:10 a §). Tämä koskee myös kirkkoneuvostoa. Kiintiöperiaate koskee erikseen sekä varsinaisia että varajäseniä.
Toisin sanoen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen
henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta (KL kommentaari, KL 25:10 a §, s. 281).
Kun kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten vaali on toimitettu, on eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset
varajäsenet.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet
toimikaudeksi 2021-2022.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset
varajäsenet toimikaudeksi 2021-2022.

Esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2021-2022.
Keskustelu:
Yrjö Hartikka esitti, että Ansan varajäseneksi valittaisiin Riku Kaurama, Hartikan varalle Hanna Ylitalo,
Huhmarkankaan varalle Arto Virtanen, Koskelaisen varalle Ari Anttila ja Vallioniemen varalle Inkeri Kuoppala.
Mikko Tupasela esitti, että Viljasen varajäseneksi valittaisiin Pekka Törrönen, Hämäläisen varalle Eveliina Rautala,
Papinahon varalle Tellervo Ollikka ja Tupaselan varalle Marko Suuronen.
Anna Järvenranta esitti, että Järvenrannan varajäseneksi valittaisiin Arja Aatolainen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2021-2022
seuraavasti:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Markku Viljanen
Jyri Ansa
Yrjö Hartikka
Hannu Huhmarkangas
Juha Hämäläinen
Anna Järvenranta
Arja Koskelainen
Sirkka-Liisa Papinaho
Mikko Tupasela
Tuula Vallioniemi

Pekka Törrönen
Riku Kaurama
Hanna Ylitalo
Arto Virtanen
Eveliina Rautala
Arja Aatolainen
Ari Anttila
Tellervo Ollikka
Marko Suuronen
Inkeri Kuoppala

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelle (KL
24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 1/2021, 4.1.2021, § 6
9§
KIRKONKIRJOJEN PIDON ALUEELLINEN ORGANISOIMINEN 1.9.2021 ALKAEN
Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeellään nro 27/2015 ohjeita alueellisten keskusrekisterien muodostamisesta.
Kirkkohallitus on loppuvuodesta 2015 linjannut, että kirkonkirjojen pito järjestetään tulevaisuudessa alueellisissa
keskusrekistereissä. Orimattilan seurakunta liittyi Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriin 1.2.2019. Nimi
muuttui vuoden 2020 alusta Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriksi ja sen muodostavat Lahden seurakuntayhtymän
seurakunnat sekä Asikkalan, Heinolan, Hollolan. Iitin, Orimattilan ja Tainionvirran seurakunnat. Alueellisessa
keskusrekisterissä jokainen jäsenyhteisö vastaa kustannuksista jäsenmääränsä mukaisella maksuosuudella.
Seurakunnat saavat korvausta keskusrekisterille tehdystä työstä. Kustannusvastuusta ja työkorvauksesta sovitaan
yhteistyösopimuksella.
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 4/2019 ilmoitettiin Kirkkohallituksen täysistunnon päätöksestä, jonka mukaisesti
vuoden 2022 alusta alkaen kirkonkirjojenpidon tehtävät ja väestökirjanpitoon liittyvät toiminnot ovat keskitetty
aluerekisterien tehtäväksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen seurakunnan on kuuluttava johonkin alueelliseen
keskusrekisteriin viimeistään 1.1.2022 alkaen.
Koska jokaisen seurakunnan on pian kuuluttava johonkin alueelliseen keskusrekisteriin, on myös Päijät-Hämeen
aluekeskusrekisteriin tulossa mukaan uusia seurakuntia. Keskusrekisterin laajennus tarkoittaa käytännössä uuden
keskusrekisterin luomista. Tästä syystä keskusrekisterin muodostusta ja kokoonpanoa koskevat päätökset käsitellään
jokaisen jäsenseurakunnan kirkkovaltuustossa.
Yhteisen keskusrekisterin muodostamisesta ja siihen liittymisestä on säädetty kirkkolain 16 luvun 3 §:ssä ja
kirkkojärjestyksen 16 luvun 2 §:ssä.
”Seurakunnat voivat järjestää kirkonkirjojen pitämisen yhteisenä keskusrekisterinä. Yhteisen
keskusrekisterin järjestämisestä säädetään tarkemmin kirkkojärjestyksessä.” (KL 16:3)
”Jos seurakunnat haluavat järjestää kirkonkirjojen pitämisen kokonaan tai osaksi yhteiseen
keskusrekisteriin, seurakuntien kirkkovaltuustojen on tehtävä siitä sopimus.” (KJ 16:2)
Vaihtoehtoja harkittuaan 10 seurakuntaa on päättänyt jättää anomuksen saada liittyä Päijät-Hämeen
aluekeskusrekisteriin. Nämä ovat:
Haminan seurakunta
Hirvensalmen seurakunta
Hyvinkään seurakunta
Imatran seurakunta
Järvenpään seurakunta
Myrskylän seurakunta
Mäntsälän seurakunta
Mäntyharjun seurakunta
Pornaisten seurakunta
Savonlinnan seurakunta
Kaikkien edellä mainittujen seurakuntien kiinnostuksen syynä on maantieteellisten ja toiminnallisten yhteyksien
lisäksi kilpailukykyiset nettokustannukset ja toimintamalli, jossa he voivat ainakin jossain määrin jatkaa kirkonkirjojen
pitoon liittyvää toimintaa paikallisseurakunnassa ja mahdollistaa riittävät resurssit seurakuntalaisten palveluun.
Aluekeskusrekisterin toimintamallilla ja nykyisillä tietoliikenneyhteyksissä etäisyys ei ole sen enempää hallinnollinen
kuin toiminnallinenkaan este aluekeskusrekisteriin liittymiselle. Kirkkohallitus ei myöskään ole asettanut rajoituksia
sille, mihin aluekeskusrekisteriin mikäkin seurakunta voi liittyä.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
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pöytäkirjanpitäjä
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Mikäli kaikki anomuksen jättäneet seurakunnat hyväksytään osaksi aluekeskusrekisteriä, kasvaa rekisterin koko noin
kaksinkertaiseksi nykyisestä, seurakuntien jäsenmäärän mukaan tarkasteltuna. Hallinnollisessa vastuussa
aluekeskusrekisterissä on isäntäseurakunta, tässä tapauksessa Lahden seurakuntayhtymä. Koska liittyvien
seurakuntien myötä aluekeskusrekisterin toimialue laajenee merkittävästi Päijät-Hämeen maakuntien ulkopuolelle,
Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin nimi ehdotetaan samalla muutettavaksi Lahden aluekeskusrekisteriksi. Tässä
vastaa myös muiden aluekeskusrekisterien nimistöä, eli nimi tulee isäntäseurakunnan mukaan.
Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 3.12.2020 päättänyt pyytää Päijät-Hämeen
aluekeskusrekisteriin kuuluvilta seurakunnilta lausunnot edellä mainittujen seurakuntien liittymisestä PäijätHämeen/Lahden aluekeskusrekisteriin. Yhteistyöstä ja keskusrekisterin toiminnan järjestämisestä on tarkemmin
määrätty yhteistyösopimuksessa, joka on liitteenä.
Kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi:
1) puoltaa Haminan, Hirvensalmen, Hyvinkään, Imatran, Järvenpään, Myrskylän, Mäntsälän, Mäntyharjun,
Pornaisten ja Savonlinnan seurakuntien liittymistä Päijät-Hämeen/Lahden aluekeskusrekisteriin 1.9.2021
alkaen;
2) hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen Lahden aluekeskusrekisteristä ja
3) valtuuttaa kirkkoherra Annakaisa Rantalan ja talouspäällikkö Jarkko Seppälän allekirjoittamaan sopimuksen
Orimattilan seurakunnan puolesta.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi:
1) puoltaa Haminan, Hirvensalmen, Hyvinkään, Imatran, Järvenpään, Myrskylän, Mäntsälän, Mäntyharjun,
Pornaisten ja Savonlinnan seurakuntien liittymistä Päijät-Hämeen/Lahden aluekeskusrekisteriin 1.9.2021
alkaen;
2) hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen Lahden aluekeskusrekisteristä ja
3) valtuuttaa kirkkoherra Annakaisa Rantalan ja talouspäällikkö Jarkko Seppälän allekirjoittamaan sopimuksen
Orimattilan seurakunnan puolesta.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää:
1) puoltaa Haminan, Hirvensalmen, Hyvinkään, Imatran, Järvenpään, Myrskylän, Mäntsälän, Mäntyharjun,
Pornaisten ja Savonlinnan seurakuntien liittymistä Päijät-Hämeen/Lahden aluekeskusrekisteriin 1.9.2021
alkaen;
2) hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen Lahden aluekeskusrekisteristä ja
3) valtuuttaa kirkkoherra Annakaisa Rantalan ja talouspäällikkö Jarkko Seppälän allekirjoittamaan sopimuksen
Orimattilan seurakunnan puolesta.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti:
1) puoltaa Haminan, Hirvensalmen, Hyvinkään, Imatran, Järvenpään, Myrskylän, Mäntsälän, Mäntyharjun,
Pornaisten ja Savonlinnan seurakuntien liittymistä Päijät-Hämeen/Lahden aluekeskusrekisteriin 1.9.2021
alkaen;
2) hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen Lahden aluekeskusrekisteristä ja
3) valtuuttaa kirkkoherra Annakaisa Rantalan ja talouspäällikkö Jarkko Seppälän allekirjoittamaan sopimuksen
Orimattilan seurakunnan puolesta.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelle (KL
24:4).
LIITE 1: Sopimus Lahden aluekeskusrekisteristä 1.9.2020 alkaen.
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10 §
VALTUUSTOALOITTEET
Ei ollut.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä asian tiedoksi.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

11 §
MUUT ASIAT
Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen työskentely talven/kevään aikana.
Seuraava kirkkovaltuuston kokous huhti-toukokuussa.
Kirkkoherra kertoi 15.2.2021 saakka voimassa olevista koronarajoituksista.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä muut asiat tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä muut asiat tiedoksi.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
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12 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.37.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä

