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Kokouksen avaus
Ehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus:
Suoritetaan nimenhuuto. Läsnä oli 17 valtuutettua, joista 1 oli varaval
tuutettuja.
Kutsutaan varajäsenet estyneiden tilalle.
Todetaan, että kokous on Kirkkojärjestyksen 8:5 §:nja kirkkovaltuuston
työjärjestyksen 3 § :n mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja, että se on jä
senmäärään nähden Kirkkolain 7:4 § :n mukaisesti päätösvaltainen.
Päätös:
Todettiin.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 § :n mukaan.

3

Esteiden hyväksyminen
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy poissa olevien valtuutettujen es
teet.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kutsun mukaisen asialuettelon tämän kokouk
sen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 § :n mukaan.

5 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Selvitys:
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Tapana on ollut, että kirkkovaltuuston jäsenet toimivat pöytäkirjan tar
kastaj ina vuorotellen aakkosj ärj estyksen mukaan. Tarkastusvuorossa oli
sivat Liisa Torniainen ja Anne Häkkänen.
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja päättää että
pöytäkirja on nähtävillä taloustoimistossa 22.1.2021 23.2.2021.
-

Päätös:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Liisa Torniainen ja Miia Hämäläinen
ja hyväksyttiin nähtävillä olo esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 § :n mukaan.
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6 Tiedotusasiat
Esitys:
Kirkkovaltuusto toteaa tiedoksi:
kirkkohallituksen päätökset
tuomiokapitulin päätökset
yhteistyöselvitys Hirvensalmen seurakunnan kanssa
tilastoraportti
alustavaa tietoa tilinpäätöksestä
-

-

-

-

-

Kirkkovaltuuusto
Päätös:
Todettiin tiedoksi.
Muutoksenhakuohjeet:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.
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7 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosille 2021

21.1.2021

—

2022

Selvitys:
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:n mukaisesti keskuudestaan puheenjohta
jan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen
vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee KJ 8 luvun 2 §:n mukaisesti keskuudestaan pu
heenjohtajan vuosille 2021-2022.
Kirkkovaltuuusto

Päätös:
Valittiin kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosille 2021-2022 Kristiina
Häkkänen.

Muutoksenhakuohjeet:
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen

8 Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali vuo sille 2021-2022
Selvitys:
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:n mukaisesti keskuudestaan puheenjohta
jan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen
vuoden ensimmäisessä kokouksessa
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee KJ 8 luvun 2 § :n mukaisesti keskuudestaan va
rapuheenjohtajan vuosille 202 1-2022.
Kirkkovaltuuusto

Päätös:
Valittiin kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuo sille 2021-2022 Pa
nu Karjalainen.

Muutoksenhakuohj eet:
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen
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9 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan (1) ja kirkkoneuvoston jäsenten (7) ja heidän
henkilökohtaisten varajäsentensä (8) valinta vuosille 2021-2022
Selvitys:
KL 10 luvun 2 §:n mukaan:
Kirkkoneuvoston Jäsenet: Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja
muinajäseninä varapuheenjohtaja sekä sen mukaan kuin ohjesäännössä mää
rätään, vähintään Sja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista
henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston
toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.

Ehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee KL 10 luvun 2 § :n ja Kirkkoneuvoston ohje
säännön mukaisesti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan sekä seitsemän
(7) varsinaista jäsentä ja heille kaikille henkilökohtaiset varajäsenet (8).
Kirkkovaltuuusto

Päätös:
Valittiin kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, jäsenet ja varaj äsenet seu
raavasti:
Jäsen
Jaana Partio, varapuheenjohtaja
Seppo Kettunen
Liisa Torniainen
Anne Häkkänen
Jukka Lehtonen
Marjatta Nikkinen
Raimo Mattila
Matti Nykänen

Varajäsen
Paula Manninen
Antti Hyyryläinen
Jina Hoteila
Heta Jukola
Toni Konga
Aini Pöyry
Markku Pöyry
Otso Paakkinen

Muutoksenhakuohjeet:
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen
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10 Liittyminen Päijät-Hämeen / Lahden aluekeskusrekisterin jäseneksi
Esittelijä: kirkkoherra Ann-Maarit Joenperä
Selvitys:
Seurakuntamme on liityttävä vuoden 2022 alkuun mennessä johonkin
alueelliseen keskusrekisteriin. Seurakuntia ohj eistetaan kirkkohallituk
sen yleiskirjeessä 4/20 19 näin:
Kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018 pidetyssä kokouk
sessa, että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja
väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla keskitettyinä aluekes
kusrekistereiden tehtäviksi. Seurakuntien tulee siten tehdä päätöksiä
keskusrekisteriin liittymisestä tai sen muodostamisesta.
Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden
2021 jälkeen enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiinja väes
tökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne tehdään seurakun
tien muodostamissa aluekeskusrekistereissä. Keskittämisessä on otettava
huomioon seurakuntalaisten palveleminen ja toiminta sekä suomen että
ruotsin kielellä. Keskittäminen mahdollistaa seurakuntien keskittymisen
kirkon perustehtävään.
Hiippakuntamme alueella on olemassa kaksi aluekeskusrekisteriä: Kou
volan ja Lahden aluekeskusrekisterit. Kouvolan isäntäseurakuntayhty
mänä toimii Kouvolan seurakuntayhtymä ja aluerekisterin sijaintipaikka
on Kouvola. Henkilökuntaan kuuluu rekisteripäällikkö, joka vastaa alue
keskusrekisterin toiminnasta sekä tarpeellinen määrä muuta henkilökun
taa, joiden esimiesrekisteripäällikkö on. Kyseessä on “keskitetyllä” mal
lilla toimiva aluekeskusrekisteri, jonka kaikki työntekijät ovat Kouvolan
seurakuntayhtymän työntekijöitä ja tekevät työtään Kouvolassa. Kirkko
herranviraston palveluja ei saa fyysisesti muualta kuin Kouvolasta tai
sitten tilaamalla puhelimella tai sähköpostilla.
Toinen vaihtoehto on liittyä Lahden aluekeskusrekisteriin. Sen isäntä
seurakuntayhtymänä toimii Lahden seurakuntayhtymä. Lahden aluekes
kusrekisteri toimii Kouvolan aluekeskusrekisteristä poiketen “hajautetul
la mallilla”. Se tarkoittaa, että Lahden aluekeskusrekisterissä kirkkoher
ranvirastojen työntekijät pysyvät fyysisesti entisissä työpaikoissaanja
tekevät aluekeskusrekisteriä varten kirkonkirjojenpidon ja väestökirjan
pidon tehtäviä sovitun työnjaon mukaisesti kaikkien keskusrekisterissä
olevien yksikköjensä alueiden ihmisiä varten. Kirkonkirjojenpidossa tar
vitaan edelleen paikallista kirkonkirj ojen lukuun, paikkakuntienerityis
piirteisiin ja historiatietoihin liittyvää asiantuntemusta. Tieto kulkee
verkkoa pitkin. Virkatodistuksia, sukuselvityksiä ja muita kirkkoherran
viraston palveluita voi edelleen tilata kunkin seurakunnan omasta toimi
pisteestä. Keskusrekisterin johtaja (asemapaikkana Lahti) vastaa keskus
rekisterin toiminnasta ja hyväksyy keskusrekisterin töitä tekevän työnte
kijän. Kukin jäsenseurakunta toimii omien työntekijöidensä työnantajana
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ja kirkkoherra esimiehenä. Kustannukset jaetaan siten, että mukana ole
vat seurakunnat maksavat kukin osuutensa yhteisen toiminnan (kirkon
kirjojen pito ja väestökirjanpito) kustannuksista jäsenmääränsä mukaan.
Aluekeskusrekisterin talousarviossa vuodelle 2020 maksuosuus /srk:n
jäsen on 1,25€. Mikäli seurakunta on sopinut antavansa työpanosta kes
kusrekisterille (ts. mikäli seurakunnan työntekijöinä olevat kirkkoher
ranviraston työntekijät tekevät kirkonkirjoj enpitoa ja väestökirjanpitoa
keskusrekisterille), keskusrekisteri hyvittää tehdystä työstä seurakunnal
le rahaa takaisin voimassa olevan tuntitaksan mukaisesti (vuonna 2020
20,76€/tunti). Seurakunta voi sopia minkä verran kyseistä työtä se tekee
keskusrekisterille. Yksittäiselle seurakunnalle on mahdollista suunnitella
ns. nollasummabudjetti, mikä tarkoittaa sitä, että korvattavaa työtä teh
dään yhtä paljon kuin mitä keskusrekisterin jäsenmaksu on.
Lahden aluekeskusrekisterin hajautettu malli poikkeaa keskitetystä mal
lista (esim. Kouvola) myös sen suhteen, että siinä keskusrekisterillä ei
ole päätösvaltaista johtokuntaa, vaan jäsenseurakuntien yhteinen vuosikokous käsittelee budjetin ja toimintasuunnitelman sekä työnjaon.
Kumpikin malli on sellainen, että keskusrekisterin toiminta on arvonli
säverotonta. Kummassakaan taloudellista voittoa ei tavoitella, vaan kus
tannuksia jaetaan.
Aluekeskusrekisterille ei siirry asiakaspalvelu, tilavaraukset, hautaan
siunaamiseen liittyvät varaukset ym. Virastotyö.
Lisäksi on syytä varautua siihen, että Lahden aluekeskusrekisteri jossain
vaiheessa muuttuu keskitettyyn malliin. Useat keskusrekistereiden johta
jat pitävät keskitettyä mallia toiminnallisesti ja taloudellisesti järkeväm
pänä vaihtoehtona. Lahdessa hajautettu malli on toiminut hyvin, mutta
muutokset ovat aina mahdollisia. Mikäli aluekeskusrekisterin työt keski
tettäisiin Lahteen, olisi tämä huomioitava myös Mäntyharjun seurakun
nan toimistohenkilökunnan määrässä.
Tätä asiaa käsiteltiin vuosi sitten, ja silloin oli oletuksena, että voisimme
liittyä ko. keskusrekisteriin 1.1.2020 alkaen. Nyt aikataulu on tarkentu
nut, ja sen mukaan liittyminen voisi tapahtua 1.9.2021 alkaen.
Liitteenä Lahden seurakuntayhtymän hallintojohtajan kirje (liite 1) ja
Lahden seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätös (liite 2)
koskien pyyntöä anomuksen tekemisestä keskusrekisteriin liittymisestä.
Esitys:
1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Mäntyharjun seu
rakunta päättää anoa Päijät-Hämeen 1 Lahden aluekeskusrekiste
riitä ja sen jäsenseurakunnilta ja Lahden seurakuntayhtymältä
pääsyä keskusrekisterin jäseneksi 1.9.2021 alkaen.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Mäntyharjun seu
rakunta liittyy Lahden aluekeskusrekisterin jäseneksi.
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3. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön ja kirkkoherran alle
kirjoittamaan yhteistyötä ja kustannusten jakamisen periaatteita
koskevan sopimuksen Lahden seurakuntayhtymän kanssa.
Kirkkoneuvoston päätös: Päätettiin esittää kirkkovaltuustolle esityksen mukaisesti.

Kirkkovaltuusto
Päätös:
Päätettiin kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti.
Muutoksenhakuohjeet:
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen
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11 Virkajärjestely
Kneuv 2.12.2020 / 128

§ Virkajärjestely

Esittelijä: kirkkoherra
Esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää lakkauttaa
Mäntyharjun seurakunnan Pertunmaan kappeliseurakunnan kappalaisen
(II kappalainen) viran ja perustaa Mäntyharjun seurakunnan Pertunmaan
kappeliseurakunnan seurakuntapastorin (II seurakuntapastori) viran.

Päätös:
Keskustelun aikana Raimo Mattila teki esityksen, että esitystä ei hyväk
sytä, vaan säilytetään kappalaisen virka. Tämä esitys ei saanut kannatus
ta.
Kirkkoneuvosto päätti kirkkoherran esityksen mukaisesti.
Muutoksenhakuohjeet:
Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Kneuv 14.1.2021 / 6
kaj ärjestelyyn

§

Kappelineuvoston lausunto pappistyövoiman vir

Selvitys:
Kirkkoneuvosto on 2.12.2020 tehnyt kirkkovaltuustolle esityksen virka
järjestelystä, että se päättää lakkauttaa Mäntyharjun seurakunnan Per
tunmaan kappeliseurakunnan kappalaisen (II kappalainen) viran ja pe
rustaa Mäntyharjun seurakunnan Pertunmaan kappeliseurakunnan seura
kuntapastorin (II seurakuntapastori) viran.
Asiasta on tuomiokapituli toivonut keskustelua kappelineuvoston kans
sa. Kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja on ollut kappelineuvos
ton kokouksessa asiasta keskustelemassa, ja sen jälkeen kappelineuvosto
on antanut oman lausuntonsa vireillä olevaan asiaan kappelineuvoston
pöytäkirjan 8.1.2021 §:n 11 mukaisesti. (liite 3)
Esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa kappelineuvoston lausunnon tiedoksi ja antaa sen
edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Päätös:
Päätettiin esityksen mukaisesti.
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Päätös:
Marjatta Nikkinen esitti, että kappalaisen virkaa ei lakkauteta, eikä pe
rusteta seurakuntapastorin virkaa. Esitystä kannattivat Aini Pöyry, Maria
Siren, Raili Toivonen ja Miia Hämäläinen.
Panu Karjalainen, Matti Nykänen, Jaana Partio ja Otso Paakkinen kan
nattivat kirkkoneuvoston esitystä. Lisäksi Jaana Partio esitti että päätök
seen kirjataan lausuma, että kappeliseurakunnan ohjesääntöä päivitetään
välittömästi.
Suoritettiin äänestys, jossa kirkkoneuvoston esitys kappalaisen viran
lakkauttamisesta ja seurakuntapastorin viran perustamisesta sai 11 ääntä
ja Marjatta Nikkisen esitys sai 6 ääntä. (- &~L~ ~tJ
Eli äänestyksen mukaisesti:
kirkkovaltuusto päätti lakkauttaa Mäntyharjun seurakunnan Pertunmaan
kappeliseurakunnan kappalaisen (II kappalainen) viran ja päätti perustaa
Mäntyharjun seurakunnan Pertunmaan kappelin seurakuntapastorin (II
seurakuntapastori) viran.
Lisäksi päätökseen kirjattiin lausuma, että kappeliseurakunnan ohjesään
tö päivitetään saman tien.
Muutoksenhakuohjeet:
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen

12 Muut asiat
Selvitys:
Kirkkovaltuusto voi keskustella muista mahdollisista asioista, mutta niis
tä ei voi tehdä päätöstä, ellei kirkkoneuvosto ole asioita valmistellut.
Päätös:
Keskusteltiin seurakunnan nettisivuista.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 § :n mukaan.
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13 Valitusosoitus
Ehdotus:
Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen.
Pälitös:
Hallintovalitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen pykälät 7 11.
-

Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

14 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

/~•,.

j((
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Puheenjohtaja

Kristiina Häkkänen

Sihteeri

Risto Jaakola

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan
kokouksen kulkua.
Mäntyharju 21. tammikuuta 2021

~~D- 6/~GJ~7~
Liisa Torniainen

Miia

mäläinen

Tämä pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävillä kirkkoherranviraston il
moitustaululla
ajalla 22/1 23/2 2021
-

Ann-Maarit Joenperä
kirkkoherra
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