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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
KOKOUSAIKA
Tiistai 25.5.2021 klo 18 – 18.25
PAIKKA

Oriveden kirkko

OSALLISTUJAT

Eronen Ulla, puheenjohtaja
Aakula Kari, varapuheenjohtaja
Alanko Mari
Hakonen Juha
Helperi Pauliina
Hjerppe Ilkka, ei 16 §:n aikana
Jaakkola Riitta
Jokinen Kaarina
Kallio Jyrki
Kiema Pasi
Lenkkeri Liisa-Maaria
Lähdetmäki Helena
Lähteenmäki Heikki
Löytty-Rissanen Minna este
Musturi Timo
Mäkinen Kirsi
Pohjala Jussi
Pärssinen Markku
Saario Matti
Salomaa Heikki saapui klo 18.22
§ 17 aikana
Soukkio-Salminen Marja este
Teppola Jussi
Viljanen Jussi
Leppänen Tiina, §:n 16 ajan

VARAJÄSENET KUTSUMISJÄRJESTYKSESSÄ EHDOKASLISTOITTAIN
Haikka Juha, Seurakunta lähellä Sinua
Frolov Heidi, Juupajoen tiimi
Lahti Pirjo, Oriveden keskustaväki
Vettenranta Juha, Vakaumuksena Välittäminen
MUUT LÄSNÄOLIJAT
Oittinen Raili
Tapiolinna Mika
Nivala Aija
Valberg Jaana

kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoherra
talouspäällikkö
toimistosihteeri, sihteeri

1

PÖYTÄKIRJA 3/2021 25.5.2021
KIRKKOVALTUUSTO

ALLEKIRJOITUKSET
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_______________________________________________________________________________________
Ulla Eronen
Jaana Valberg
Mika Tapiolinna
puheenjohtaja
sihteeri
sihteeri
§:t 15, 17, 18
§ 16

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS
Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja
tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Orivedellä ___ / ___2021

___ / ___ 2021

___________________________________________________
Jussi Viljanen

_________________________________________________
Kari Aakula

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITO
Kokouksen pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Oriveden
seurakunnan kirkkoherranvirastossa 26.5. – 24.6.2021
Orivedellä ____/_____ 2021
Mika Tapiolinna, kirkkoherra
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15 § KOKOUSTIEDOT
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Alkuhartauden piti kirkkoherra Mika Tapiolinna.
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 §: Kirkkovaltuuston kokouksen alussa
pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun
nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Kokouskutsut on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille sähköpostitse
18.5.2021.
Kokouskutsu on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 18.5.2021 lähtien.
ESITYS

1Todetaan läsnäolijat.
2 Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS
Paikalla oli 21 valtuutettua, 1 varavaltuutettu sekä kirkkoneuvoston jäsen
Raili Oittinen, kirkkoherra Mika Tapiolinna, talouspäällikkö Aija Nivala ja
toimistosihteeri Jaana Valberg.
Päätettiin yksimielisesti, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja
päätösvaltainen.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §: Kirkkovaltuusto valitsee
kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa
tarkastetaan heti. Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa
tarkastuksella pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys,
valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa.
Kirkkovaltuusto on noudattanut tarkastamisessa kiertävää
järjestelmää. Kirkkovaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja
pidetään nähtävillä Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa
26.5. – 24.6.2021.
ESITYS

Kirkkovaltuusto on noudattanut kiertävää järjestelmää. Valitaan
pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Viljanen ja Kari Aakula.
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Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa
viraston aukioloaikana.
PÄÄTÖS

Esityksen mukainen.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kirkkovaltuuston työjärjestys 9 §:
Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään
järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan
mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on
kirkkoneuvoston ehdotus.
ESITYS

Kirkkovaltuusto hyväksynee kokouksen esityslistan.

PÄÄTÖS

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

16 §

KIRKONKIRJOJEN PITO VUODEN 2022 ALUSTA

VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna
Kirkkohallitus on vuonna 2019 antanut yleiskirjeen nro 4, jossa se
kertoo tavoitteeksi koota kirkkoherranvirastojen väestökirjanpitoa
koskevat tehtävät alueellisiin keskusrekistereihin (esittelyn liite).
Seurakuntien kesken on käyty vapaamuotoisia ja alustavia
keskusteluja siitä, millainen keskusrekisteri olisi toimiva,
tarkoituksenmukainen ja kustannus-tehokas.
Tampereen keskusrekisteriin liittymisen suurimpana kynnyksenä
on hinta. Oriveden seurakunnan osalta se merkitsisi n 20 500 € ja
lisäksi tuloja jäisi tulematta n 9 500 €. Seurakuntien taloudet
edellyttäisivät sellaista väestökirjanpidon kehittämistä, joka ei lisää
kustannuksia vaan mieluusti säästäisi niitä.
Oriveden seurakunnan liittyminen Tampereen
aluekeskusrekisteriin tulee tapahtua vuoden 2022 alusta.
Liittymisen seurauksena väestötietojärjestelmän ylläpitoon liittyvät
tehtävät siirtyvät hoidettavaksi aluekeskusrekisterissä Tampereella.
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Kirkkoherranviraston toiminta Orivedellä jatkuu myös muutoksen
jälkeen. Virastossa hoidetaan jatkossa mm. tila- ja
toimitusvarauksia.
Aluekeskusrekisterin johtaja Kari Salonen pyydetään vierailemaan
kirkkoneuvoston kokoukseen kertomaan aluekeskusrekisterin
tulevaisuuden suunnitelmista ja kulurakenteesta.
Oriveden seurakunnan tulee tehdä 30.4.2021 mennessä päätös
liittymisestä Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 lukien.
KN 18.3.2021

Oriveden kirkkoneuvosto kuuli Tampereen aluekeskusrekisterin
johtajan Kari Salosen esityksen aluekeskusrekisteristä ja esitti
hänelle kysymyksiä.
Kirkkoneuvosto kävi periaatekeskustelun liittymisestä
aluekeskusrekisteriin.

KN 13.4.2021

Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin vt johtaja Heikki Pelkonen
esitteli heidän keskusrekisteriä teamsin välityksellä kokouksessa
13.4.2021. Kirkkoneuvosto kävi keskustelua asiasta ja päätti siirtää
päätöksen teon toukokuun kokoukseen, mihin mennessä saamme
kummastakin vaihtoehdosta käyttäjäkokemukset. Lisäksi
kirkkoneuvosto päätti pyytää Tampereen seurakuntayhtymän
yhteiseltä kirkkoneuvostolta jatkoaikaa liittymispäätöksen
tekemiselle.

KN 12.5.2021
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Kirkkoneuvosto kävi lopullisen keskustelun siitä kumpaan
aluekeskusrekisteriin liittyminen on Oriveden seurakunnan
kannalta parempi vaihtoehto. Liittymispäätöksen tekemisessä on
syytä ottaa huomioon se kumpi vaihtoehdoista on taloudellisessa
mielessä parempi sekä mahdolliset muut tehtäväjärjestelyt
Oriveden seurakunnassa. Oriveden seurakunnan liittyessä PäijätHämeen aluekeskusrekisteriin se merkitsee n 10 530 €
kustannuksia. Tuloja jää tulematta n 9 500 €.

KV 25.5.2021

Nykyisten tietoliikenneyhteyksien ja tapahtuneen kirkonkirjojen
digitoinnin myötä Oriveden seurakunnan on periaatteessa
mahdollista anoa liittymistä mihin tahansa keskusrekisteriin.

5

PÖYTÄKIRJA 3/2021 25.5.2021
KIRKKOVALTUUSTO
Molempien vaihtoehtojen palvelumallista ja hinnasta
on myös selkeä käsitys, jotka ilmenevät liitteistä.
Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin muodostavat yhteisellä
sopimuksella tällä hetkellä Lahden seurakuntayhtymän seurakunnat
sekä Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Iitin, Orimattilan ja
Tainionvirran seurakunnat. Lisäksi toteutuu usean muun
seurakunnan liittyminen kyseiseen keskusrekisteriin vuoteen 2022
mennessä. Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin isäntäseurakuntana
toimii Lahden seurakuntayhtymä. Alueellisessa keskusrekisterissä
jokainen jäsenseurakunta vastaa kustannuksista jäsenmääränsä
mukaisella maksuosuudella. Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteri
toimii monista muista keskusrekistereistä poiketen ns. hajautetulla
mallilla. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenseurakunta voi halutessaan
tehdä myös työtä keskusrekisteriin. Mikäli seurakunta on sopinut
antavansa työpanosta aluekeskusrekisterille, korvataan annettu
työtuntimäärä ko. seurakunnalle vuosittain sovittavan tuntihinnan
mukaan. Tämä hajautettu toimintamalli mahdollistaa sovitusti
jäsenseurakunnan työn tekemisen keskusrekisterille ja on siten
osaltaan turvaamassa virastopalvelujen paikallisen säilymisen.
Keskusrekisterin johtaja vastaa aluekeskusrekisterin toiminnasta ja
hyväksyy aluekeskusrekisterin töitä tekevän työntekijän.
Seurakunta toimii oman työntekijänsä työnantajana ja kirkkoherra
työntekijän esimiehenä.
Keskusrekisteristä saatujen jäsenseurakuntien maksuosuustietojen
mukaan Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteri pystyy myös tarjoamaan
kirkonkirjojen pitoon liittyvät palvelut useita muita
keskusrekistereitä huomattavasti halvemmalla.
ESITYS

1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Oriveden
seurakunta liittyy Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin 1.1.2022.
2) Kirkkoherra allekirjoittaa liittymissopimuksen Oriveden
seurakunnan puolesta.

PÄÄTÖS

Valtuutettu Ilkka Hjerppe on asian osalta intressijäävi ja hänen
tilalleen kokoukseen tuli varavaltuutettu Tiina Leppänen. Sihteeri
Jaana Valberg on osallisuusjäävi ja tämän pykälän osalta sihteerinä
toimi Mika Tapiolinna.
Päätös esityksen mukainen.

LIITTEET 2, 3, 4, 5

Sopimus Lahden aluekeskusrekisteri
Sopimus Tampereen aluekeskusrekisteri
Tampereen aluekeskusrekisterin esittelydiat
Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin esittelydiat
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TOIMEENPANO

Kirkkoneuvosto

MUUTOKSENHAKU

Kirkollisvalitus

17 §

ILMOITUSASIAT

ESITYS

Seuraava kirkkovaltuuston kokous on torstaina 9.9.2021 kello 18
Seurakuntakeskuksen remontin vaikutukset toimintaan

PÄÄTÖS

Merkittiin tiedoksi.

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

18 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25.
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