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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 
 
Aika  keskiviikko 14.10.2020 klo 18.30 – 20.30 

Paikka  Päivärannan kurssikeskus, Päivärannantie 7 

Jäsenet:  Kärkäs Pekka puheenjohtaja  
Strömberg Mika varapuheenjohtaja 
Aalto Airi 
Hirvonen Esa 
Ignatius Kalevi 
Koistinen Sirpa 
Kuvaja Marjut 
Lajunen Liisa 
Laukkanen Jari 
Martikainen Leena 
Mäkinen Kauko 
Paldanius Kari 
Pöntinen Raisa 
Rahkonen Tuula kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja 
Roiha Helena 
Räty Pekka 
Tikka Arto 
Vepsä Kari 
Vitikainen Eero 
Viuhko Jaakko 
Lahtinen Juhani varajäsen 
Korte Irene  varajäsen 

 
Poissa:  Immonen Erkki  

Pihkala Arno 
Pohjola Ritva 
Raikaslehto Henna 
Rautsiala Petri 
Roiha Ulriikka 
Tiihonen Marko 
 

Muut osallistujat: Marttinen Arto kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja 
  Tiimo Pasi  talousjohtaja 

 Kauppinen Sirpa sihteeri 
 

Kutsuttuna: Sirpa Sirén, Kouvolan aluekeskusrekisterin johtaja, Teams § 33 klo 19 
Matti Kontkanen, Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin johtaja, Teams § 33 klo 
19.15  
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26 
Kokouksen avaus 

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Kärkäs avasi kokouksen ja kirkkoherra 
Arto Marttinen piti alkuhartauden. 

 

27 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on 
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on 
lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa 
ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan 
ennen kokousta. (KJ 8:5) 

Kokouskutsu on postitettu 2.10.2020 ja lähetetty sähköpostilla. 

Kokouksen asialista on nähtävänä seurakunnan toimitilassa, Imatran 
Tietotalo, F. O. Virtasenkatu 6, 3. kerros, 2.10.2020 lähtien 
kirkkoherranviraston aukioloaikoina. 

Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä samassa paikassa 15.10.2020 alkaen  
30 päivän ajan. 

Esitys:  Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden 
päätösvaltaiseksi. (KJ 8:5 ja KL 7:4) 

Päätös:   Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, läsnä 22/27. 

 

28 
Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. 

Esitys:  Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Henna Raikaslehto ja Petri 
Rautsiala, jotka valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. 

Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 15.10.2020 klo 10.00 hallintosihteerin 
työhuoneessa.  

Päätös:  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Roiha ja Pekka Räty. 
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29 
Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys:  Ääntenlaskijat valitaan aakkosjärjestyksen lopusta lukien. Vuorossa ovat Kari 
Paldanius ja Arno Pihkala, jotka valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös:  Ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Paldanius ja Kauko Mäkinen. 

 

30 
Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys:  Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 

 

31 
Diakonissan viran lakkauttaminen 

Kirkkoneuvosto 23.9.2020 § 103 

Valmistelija: kirkkoherra Arto Marttinen ja työalajohtaja Riitta Sjöblom  
Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen 
toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä 
kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä 
sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä 
(KL 4:1). 

Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena 
on kristilliseen rakkauteen perustuvan avun antaminen erityisesti niille, 
joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta (KJ 4:3). Tämän tehtävän 
toteuttamiseksi Imatran seurakunnassa on viisi diakoniatyöntekijän virkaa ja 
yksi diakonissan virka. 

Kirkon viroissa ei enää ole erikseen diakonin ja diakonissan virkaa. On yksi 
diakonian virka. Päivi Järvisen viimeksi hoitama, 1.1.1949 perustettu 
diakonissan virka ei ole ajanmukainen. Sen tilalle tarvitaan diakonian virka.  
Diakonian virkaan päteviä ovat sekä diakonit että diakonissat. 
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Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1.1.1949 
perustettu diakonissan virka lakkautetaan 31.10.2020.  

Lapsiasian vaikutus: Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen 
viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava 
huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee 
se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä (KJ 23:3). 
Viran lakkauttamisella on negatiivinen vaikutus lasten ja 
nuorten hyvinvointiin. 

Päätös: Diakonian työalajohtaja Riitta Sjöblom oli asian esittelyn aikana 
kuultavana kokouksessa ja poistui kokouksesta ennen 
päätöksentekoa. 

Esitys hyväksyttiin. 

---- 

Kirkkovaltuusto 14.10.2020 § 31: 

Esitys:  Kirkkovaltuusto lakkauttaa 1.1.1949 perustettu diakonissan viran 31.10.2020. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 

 

32 
Diakonian viran perustaminen 

Kirkkoneuvosto 23.9.2020 § 104: 
 
Valmistelija: kirkkoherra Arto Marttinen ja työalajohtaja Riitta Sjöblom 
Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Imatran seurakunnassa on työntekijämäärän vähentyessä jatkuvasti etsitty 
mahdollisuuksia laajentaa työn kuvia. Lakkautettavan diakonissan viran osalta 
se tarkoittaa, että tilalle perustetaan laaja-alaisen työnkuvan sisältävä 
diakonian virka.  

Lapsiasian vaikutus: Diakonian viran perustamisella on lasten ja nuorten 
hyvinvointia lisäävä vaikutus. 
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Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa 
diakonian viran 1.11.2020. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 
502 mukainen. 

Päätös: Diakonian työalajohtaja Riitta Sjöblom oli asian esittelyn aikana 
kuultavana kokouksessa ja poistui kokouksesta ennen 
päätöksentekoa. 

Esitys hyväksyttiin. 

---- 

Kirkkovaltuusto 14.10.2020 § 32: 

Esitys:  Kirkkovaltuusto perustaa diakonian viran 1.11.2020. Viran palkkaus on 
vaativuusryhmän 502 mukainen. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 

 

33 
Imatran seurakunnan liittyminen aluekeskusrekisteriin 

Kirkkoneuvosto 10.6.2020 § 58: 

Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Seurakuntamme on liityttävä vuoden 2022 alkuun mennessä johonkin 
alueelliseen keskusrekisteriin. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 27/2015 totesi, 
että “alueelliset keskusrekisterit ovat parempi vaihtoehto kuin yksi 
valtakunnallinen keskusrekisteri. Kirkonkirjojenpidossa tarvitaan edelleen 
paikallista kirkonkirjojen lukuun, paikkakuntien erityispiirteisiin ja 
historiatietoihin liittyvää asiantuntemusta.” Sama yleiskirje korostaa 
seurakuntien omaa harkintavaltaa: “Alueellisen organisoitumisen on 
suunniteltu tapahtuvan seurakuntien omaehtoisin sopimuksin. 
Keskusrekisterien tarpeeksi on arvioitu noin 2-4 / hiippakunta. Alueellisesti 
kirkonkirjojen pidon uudelleen organisointia voidaan ja kannattaa tehdä 
vapaaehtoiselta pohjalta jo nyt.”  
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Seurakuntia ohjeistetaan kirkkohallituksen yleiskirjeessä 4/2019 näin: 

Kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018 pidetyssä kokouksessa, 
että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja 
väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla keskitettyinä 
aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Seurakuntien tulee siten tehdä päätöksiä 
aluekeskusrekisteriin liittymisestä tai sen muodostamisesta. 

Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021 
jälkeen enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja 
väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne tehdään 
seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä. Keskittämisessä on 
otettava huomioon seurakuntalaisten palveleminen ja toiminta sekä suomen 
että ruotsin kielellä. Keskittäminen mahdollistaa seurakuntien keskittymisen 
kirkon perustehtävään. 

Imatran seurakunnan kirkkoneuvosto päätti 6.5.2020 käsitellä 
aluekeskusrekisteriin liittymisen sellaisessa kokouksessa, jossa kaikki 
osallistujat ovat fyysisesti paikalla. Kirkkoherra Arto Marttinen ilmoitti 
päätöksestä 6.5.2020 sähköpostilla Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin 
johtajalle Matti Kontkaselle sekä Kouvolan aluekeskusrekisterin johtajalle 
Sirpa Sirénille.  

Sirpa Sirén lähetti kirkkoherralle 8.5.2020 sähköpostilla esittelytekstistä 
version, johon hän oli lisännyt korjausehdotuksia ja huomautuksia. Myös 
kirkkohallituksesta hallinto-osaston johtaja kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja ja 
rekisterijohtaja Sanna Heickell lähettivät 28.5.2020 kirkkoneuvostolle 
osoitetun kirjeen (liite), jossa kehotetaan korjaamaan esittelytekstissä 
esiintyneet puutteet ja huomioimaan heidän kirjeessään tuodut uudet 
näkökohdat aluekeskusrekisteriin liittymisessä. 

Aluekeskusrekisterimalliin siirtymisessä on kaksi vaihtoehtoa: hajautettu malli 
ja keskitetty malli. Kirkkohallitus on vahvasti keskitetyn 
aluekeskusrekisterimallin kannalla. Kirkolliskokouksen talousvaliokunnan 
mietintö 4/2019 kiinnittää asiaan huomiota: “Kirkkohallituksen ohjaus kohti 
keskitettyä aluekeskusrekisterimallia laajasti hajautetun mallin sijaan herätti 
keskustelua kirkolliskokouksen lähetekeskustelussa.“ Kahta eri mallia 
arvioidessaan mietintö toteaa: “Valiokunta ei ole voinut varmistua eri 
vaihtoehtojen todellisista kustannuksista. Luotettava kustannusvertailu 
edellyttäisi laajaa, mahdollisesti ulkopuolisen tahon toteuttamaa selvitystä. 
Valiokunnan näkemyksen mukaan aluekeskusrekisterit voidaan organisoida 
eri tavoin edellyttäen, että toiminnan laatuvaatimukset täyttyvät. 
Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että aluekeskusrekisterien toimintaa 
suunniteltaessa pystytään huomioimaan mahdollisimman hyvin kunkin 
alueen erityistarpeet.”  
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Kirkkohallituksen ohjaus kohti keskitettyä aluekeskusrekisterimallia ilmenee 
siinä, miten kirkkohallituksen yleiskirje nro 4/2019 referoi kirkolliskokouksen 
talousvaliokunnan mietintöä 4/2018. Mietinnön alkuperäinen teksti kuuluu 
näin: “Taloudellisten hyötyjen saavuttaminen edellyttää kirkonkirjojen 
digitoinnin loppuunsaattamista ja siirtymistä keskusrekisterimalliin.” 
Talousvaliokunnan mietinnössä ei oteta kantaa siihen, millainen 
keskusrekisterimalli (keskitetty tai hajautettu) seurakuntien on valittava, 
joten kirkkohallituksen yleiskirje nro 4/2019 referoi talousvaliokunnan 
mietintöä 4/2018 seuraavasti: “Paitsi ICT-selvityksessä myös 
kirkolliskokouksen talousvaliokunnan mietinnössä 4/2018 todetaan, että 
Kirjurille asetettujen taloudellisten hyötyjen saavuttaminen edellyttää paitsi 
digitoinnin loppuun saattamista myös siirtymistä kirkonkirjojenpidossa 
keskitettyyn keskusrekisterimalliin.”  

Kirkkohallituksen kahden viranhaltijan lähettämä kirje ilmentää 
kirkolliskokouksen lähetekeskustelussa esiin tuotua havaintoa 
kirkkohallituksen halusta ohjata seurakuntia kohti keskitettyä 
aluekeskusrekisterimallia. Poikkeuksellista on, että ohjaus on ulotettu 
yksittäiseen seurakuntaan. Imatran seurakunta saa kuitenkin itse päättää, 
mihin ja minkälaiseen aluekeskusrekisterimalliin se liittyy.  

Mikkelin hiippakunnassa on kaksi aluekeskusrekisteriä, Kouvolan ja Päijät-
Hämeen aluekeskusrekisterit. Kouvolan aluekeskusrekisteri aloitti 
toimintansa 1.1.2020. Sitä edelsi Kouvolan seurakuntayhtymän 
keskusrekisteri, joka aloitti 1.1.2019. Kouvolan aluekeskusrekisterin 
isäntäseurakuntayhtymänä toimii Kouvolan seurakuntayhtymä ja 
aluekeskusrekisterin sijaintipaikka on Kouvola. Henkilökuntaan kuuluu 
aluekeskusrekisteripäällikkö, joka vastaa aluerekisterin toiminnasta sekä 
tarpeellinen määrä muuta henkilökuntaa, joiden esimies rekisteripäällikkö on. 
Kyseessä on ”keskitetyllä mallilla” toimiva aluekeskusrekisteri, jonka kaikki 
työntekijät ovat Kouvolan seurakuntayhtymän työntekijöitä ja tekevät 
työtään Kouvolassa.  

Kouvolan aluekeskusrekisteriin kuuluvat: Juva, Kangasniemi, Kouvolan srky, 
Lappeenrannan srky, Mikkeli, Parikkala, Puumala, Pyhtää ja Sulkava. Siihen 
liittyvät 2021 Kotka-Kymi ja Taipale sekä 2022 Ruokolahti. Nyt siihen kuuluu 
noin 177 000 seurakuntalaista.  
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Päijät-Hämeen seurakuntien aluekeskusrekisterin isäntäseurakuntayhtymänä 
toimii Lahden seurakuntayhtymä. Tämä maan ensimmäinen alueellinen 
keskusrekisteri aloitti toimintansa 1.3.2006. Kouvolan aluekeskusrekisteristä 
poiketen Päijät-Hämeen seurakuntien aluekeskusrekisteri toimii ”hajautetulla 
mallilla”. Se tarkoittaa, että Päijät-Hämeen keskusrekisterissä 
kirkkoherranvirastojen työntekijät pysyvät fyysisesti entisissä työpaikoissaan 
ja tekevät keskusrekisteriä varten tehtäviä sovitun työnjaon mukaisesti 
kaikkien keskusrekisterissä olevien yksikköjensä alueiden ihmisiä varten.  

Päijät-Hämeessä kirkonkirjojen pitoa johtaa ja siitä vastaa 
aluekeskusrekisterin johtaja. Aluekeskusrekisterin johtaja on Lahden 
seurakuntayhtymän työntekijä. Lahden päätoimipisteessä työskentelee 
johtaja ja viisi kokopäiväistä kirkonkirjojenpidon työntekijää, yhteensä 5,5 
htv. Noin neljännes työstä tehdään etätyönä sivutoimipisteissä 
jäsenseurakunnissa. Niissä työskentelee yhteensä 10 työntekijää 10-20 % 
työpanoksella yhteensä 1,4 htv.: Hollola 7, Asikkala 1, Tainionvirta 1 ja 
Orimattila 2. 

Rekisterityötä tekevät ovat aluekeskusrekisterin johtajan alaisia Lahden 
yksikössä ja rekisterityön osalta jäsenseurakuntien yksiköissä. 
Aluerekisterisopimus velvoittaa kirkkoherrat neuvottelemaan rekisterin 
johtajan kanssa mm. sijaistamisesta. Kukin jäsenseurakunta toimii omien 
työntekijöidensä työnantajana ja kirkkoherra esimiehenä. Päijät-Hämeen 
seurakuntien aluekeskusrekisteriin kuuluvat jäseninä Lahden 
seurakuntayhtymä sekä Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Iitin, Orimattilan ja 
Tainionvirran seurakunnat. Näissä on jäseniä yhteensä n. 150 000. Jäsenyyttä 
ovat nyt keväällä hakemassa Haminan ja Savonlinnan seurakunnat.  

Kustannukset jakautuvat siten, että mukana olevat seurakunnat maksavat 
kukin osuutensa yhteisen toiminnan (kirkonkirjojenpito ja väestökirjanpito) 
kustannuksista jäsenmääränsä mukaan. Mikäli seurakunta on sopinut 
antavansa työpanosta keskusrekisterille (ts. mikäli seurakunnan työntekijöinä 
olevat kirkkoherranviraston kanslistit tekevät kirkonkirjojenpitoa ja 
väestökirjanpitoa keskusrekisterille), keskusrekisteri hyvittää tehdystä työstä 
seurakunnalle rahaa takaisin voimassa olevan tuntitaksan mukaisesti (liite: 
Päijät-Hämeen aluerekisteri - laskutus).  

Kirkkohallituksen viranhaltijat muistuttavat kirjeessään: “Kirkonkirjojenpitoon 
liittyviä tehtäviä, kuten sukuselvitysmuotoisia virkatodistuksia ei ole jatkossa 
tarkoitus tehdä eri seurakunnissa, vaan niitä tullaan tekemään 
aluekeskusrekisterin tuotantopisteessä.” Tämä tarkoittaa, että kummassakin 
mallissa sukuselvityspalvelu siirtyy pois seurakunnilta. Molemmissa malleissa 
aluekeskusrekisteri ja sen johtaja vastaa kaikesta kirkonkirjojen pitoon 
liittyvästä toiminnasta. Aluekeskusrekisteri huolehtii siitä, että kaikki 
seurakunnalle kuuluvat jäsenkirjatehtävät tulevat sovitusti tehdyksi. 
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Molemmissa malleissa aluekeskusrekistereiden hoidettavaksi voidaan antaa 
seuraavat sopijaseurakuntien tehtävät, jotka koskevat väestökirjanpitoa ja 
jäsentiedon ylläpitoa: 

A) Seurakuntien jäsenluettelon ajan tasalla pitämisen Kirjurissa: lapsen 
tietojen ilmoittaminen –lomakkeen lähettäminen, kasteen rekisteröinti, 
lisättyjen kummien kirjaaminen ja sitä edeltävä tarkistustyö Kirjurissa, 
rippikoulu- ja konfirmaatiotiedon tallentaminen, yksityis- ja 
järjestörippikoulujen perustaminen, avioliiton esteidentutkinnan 
tallentaminen Kirjuriin, esteidentutkintatodistuksen postittaminen 
vihkiparille, esteidentutkintaan sisältyy avioliittoaikomuksen 
julkistamistiedon tallentaminen Kirjuriin aina silloin kun tämä tieto on 
annettu esteidentutkintapyynnön yhteydessä, vihkitiedon kirjaaminen, 
avioliiton kirkollisen siunaamisen tallentaminen, jos esteiden tutkinta on 
tehty maistraatissa ja siitä puuttuvat kirkollisen vihkimisen edellytystiedot 
vihkipappi pyytää nämä tiedot keskusrekisteristä, kirkkoon liittymisen 
edellytysten tarkistaminen ja tietojen tallentaminen asianomaisen 
kirkkoherran hyväksynnän jälkeen, kirkosta eroamisen kirjaaminen, 
muutosliikenteen tarkastaminen, jäsentietojen tarkastaminen ja 
korjaaminen, kotikunnattoman kotikuntatiedon seuranta 
(Keskusrekisterin seurakunnilla ei ole yllä olevissa asioissa 
palveluvelvoitetta, mutta vastaanottomahdollisuus on. Jos seurakunta 
haluaa palvella ko. asioissa, keskusrekisteri ohjaa ja tarvittaessa 
perehdyttää henkilöitä erilaisten asiakirjojen vastaanottamiseen ja 
välittämiseen keskusrekisteriin. Jos seurakunnassa ei ole vastaanottoa, 
seurakunta huolehtii, että sen verkkosivuilla ja tiedotteissa ym. on 
informaatiota alueellisesta keskusrekisteristä yhteystietoineen jne.) 
 

B) Todistusten antaminen kirkonkirjoista: elää -todistukset, sukuselvitykset 
erilaisiin käyttötarkoituksiin, selvitykset lääketieteelliseen, historialliseen 
ja yhteiskunnalliseen tutkimukseen, sukuselvitykseen annettavat 
todistukset, ote kastekirjasta yms., em. todistuksiin liittyvä laskutus, 
omien tietojen tarkastamispyyntöön vastaaminen (Kaikissa 
yllämainituissa asioissa tilaus voidaan haluttaessa ottaa vastaan myös 
palvelupisteissä - näissä yhteyksissä annettava informaatio 
hinnoittelusta.) 
 

C) Kirjuri-raportit: vahvoja oikeuksia vaativat Kirjuri-raportit kuuluvat 
keskusrekisterin tehtäviin, sopijaseurakunnat käyttävät pääsääntöisesti 
raporttipalvelun raportteja 
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D) Kirjurin käyttöoikeuksien myöntäminen ja valvonta: keskusrekisterin 

johtaja myöntää ja valvoo Kirjurin käyttöoikeudet pois lukien 
valtakunnalliset käyttöoikeudet jotka myöntää kirkkohallitus, 
keskusrekisterin johtaja vastaa oman toimialansa tietosuoja- ja 
tietoturvakysymyksistä mukaan lukien EU:n tietosuoja-asetuksen tuomat 
uudet velvoitteet. 

 
Kouvolan mallissa edellä mainitut tehtävät hoidetaan keskitetysti Kouvolasta 
käsin. Seurakuntiin jää Kirjuri-oikeuksia seuraavia tehtäviä varten: 
rippikouluryhmien perustaminen ja kummikelpoisuuden tarkistus 

Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin toimintamalli on keskistetyn ja 
hajautetun työnjaon välillä joustava. Maksimissaan kaikki muut tehtävät 
voidaan tehdä paikallisseurakunnassa, paitsi kohdasta A) Lapsen tietojen 
ilmoituslomakkeen lähettäminen, joka tehdään keskitetysti Lahdesta ja kohta 
D) eli Kirjurin käyttöoikeudet sekä niiden valvonta ja vastuu, joka on 
keskusrekisterin johtajalla. Sopijaseurakunnat voivat työ- ja 
henkilöstötilanteestaan riippuen valita, minkä osuuden tehtävistä he haluavat 
tehdä seurakunnassaan paikallisesti keskusrekisterin johtajan valvonnassa ja 
vastuulla.   

Seurakunnan näin valitessa keskusrekisteri kompensoi seurakunnassa 
tehtävää työtä ja siitä aiheutuneita kustannuksia yhteisesti sovitun taksan 
mukaisesti, jolloin seurakunnan aluerekisterille maksamat osuusmaksut 
vastaavasti pienenevät. Jos seurakunta katsoo paremmaksi teettää kaikki 
Kouvolan mallin yhteydessä esitellyt tehtävät Päijät-Hämeen 
aluekeskusrekisterillä Lahdessa, siinä tapauksessa seurakunta maksaa 
osuusmaksun täysimääräisenä, joka vuonna 2018 oli 1,51€/jäsen ja 2019 
1,36€/jäsen. Seurakunta voi myös valita näiden kahden edellä esitetyn 
äärivaihtoehdon väliltä, jolloin erikseen sovittavat asiat hoidetaan 
seurakunnassa ja se kompensoidaan tuntiperusteisesti ja loput hoidetaan 
Lahdessa keskitetysti. 

Kummassakin mallissa keskusrekisterin toiminta on arvonlisäverotonta.  
Kummassakaan mallissa ei tavoitella taloudellista voittoa, vaan jaetaan 
kustannuksia. 
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Edellä esitettyjen vaihtoehtojen puntaroinnissa on otettava huomioon 
ainakin seuraavat näkökohdat: 

1) Päätösvalta.  
Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterillä ei ole päätösvaltaista johtokuntaa, 
vaan jäsenseurakuntien yhteinen vuosikokous käsittelee budjetin ja 
toimintasuunnitelman sekä työnjaon. Kouvolassa aluekeskusrekisterin 
toimintaa kehittää sopijaosapuolten yhteistyöryhmä, joka toimii 
hallinnollisesti Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston 
alaisena. 
 

2) Joustavuus. 
Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteri tarjoaa enemmän vaihtoehtoja siihen 
liittyvälle sopijaseurakunnalle kuin Kouvolan aluekeskusrekisteri, joten se 
on kahdesta mallista joustavampi. Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin 
tehtäväksi voidaan antaa kaikki samat tehtävät kuin mitkä Kouvolan 
aluekeskusrekisteri on ottanut hoitaakseen. Päijät-Hämeen 
aluekeskusrekisterin kanssa voidaan solmia myös sellainen sopimus, jossa 
kohtien A-D tehtäviä hoidetaan Imatran seurakunnassa. 
 

3) Kustannukset 
Kirkolliskokouksen talousvaliokunta ei ole voinut varmistua eri 
vaihtoehtojen todellisista kustannuksista. Luotettava kustannusvertailu 
edellyttäisi laajaa, mahdollisesti ulkopuolisen tahon toteuttamaa 
selvitystä. 

 
4) Toimivuus. 

Edellistä kohtaa mukaillen voi todeta, että Imatran seurakunta ei ole 
voinut varmistua eri vaihtoehtojen todellisista toiminnallisista 
vahvuuksista ja heikkouksista. Luotettava toimintojen vertailu edellyttäisi 
laajaa ulkopuolisen tahon toteuttamaa selvitystä. 

 

Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 4/2019 todetaan: “Keskittämisessä on 
otettava huomioon seurakuntalaisten palveleminen.” Seurakunnissa se 
tarkoittaa esim. jäsenpitoa: miten seurakuntalaiset saadaan pidettyä 
jäseninä. Imatran seurakunnan jäsenistö ikääntyy voimakkaasti, joten 
sähköisten palvelujen rinnalla tarvitaan jatkossakin henkilökohtaista palvelua. 
Kouvolan mallissa henkilökohtaisen palvelun osuus on erilaisia tilavarauksia 
(kaste-, vihki- ja siunausvaraukset).  
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Päijät-Hämeen mallissa henkilökohtaisen palvelun osuus on sidoksissa siihen, 
millaisen sopimuksen seurakunta tekee aluekeskusrekisterin kanssa. Aiemmin 
lainatussa kirkolliskokouksen talousvaliokunnan mietinnössä 4/2019 
talousvaliokunta piti tärkeänä, että aluekeskusrekisterien toimintaa 
suunniteltaessa pystytään huomioimaan mahdollisimman hyvin kunkin 
alueen erityistarpeet. Mikäli esimerkiksi rekisteripalveluissa lähipalvelut 
koetaan säilyttämisen arvoisiksi erityistarpeiksi, niitä saadaan Päijät-Hämeen 
mallin avulla järjestettyä laajemmin kuin Kouvolan mallissa.   

Kirkkohallituksen viranhaltijat huomauttavat, että Päijät-Hämeen 
aluekeskusrekisterissä “työntekijällä tulee olemaan kaksi esimiestä, mikä ei 
voi olla vaikuttamatta työn johtoon ja on yleensä käytännössä hyvinkin 
ongelmallista.” Toisaalta tällä mallilla on toimittu jo vuodesta 2006 siten, että 
esimiesasema on tehtäväpohjainen. Rekisteriasioissa esimiehenä toimii 
aluekeskusrekisterin johtaja ja seurakunnan omissa tehtävissä kirkkoherra. 

5) Sijainti.  
Päijät-Hämeen keskusrekisterin keskus on Lahdessa. Imatran 
seurakunnan edustajien olisi käytävä kaksi kertaa vuodessa 
rekisterikeskuksen vuosikokouksessa Lahdessa. Kouvolaankin liityttäessä 
olisi käytävä paikan päällä pari kertaa vuodessa yhteistyöryhmän 
kokouksessa. Lahteen on pitempi matka kuin Kouvolaan. 

6) IT –aluekeskus.  
Kouvolan aluerekisterikeskukseen liittyminen olisi sikäli luontevampaa, 
että Imatran seurakunta on jäsenenä Kouvolan IT –aluekeskuksessa. 
Päijät-Hämeen rekisterikeskus kuuluu Lahdessa sijaitsevaan IT-
aluekeskukseen. Kirkkoherran Päijät-Hämeen rekisterikeskuksen 
johtajalta, Matti Kontkaselta, saamien tietojen mukaan se, että Imatran 
seurakunta kuuluu jatkossakin Kouvolan IT –keskukseen, ei kuitenkaan 
aiheuta ylitsepääsemättömiä ongelmia. Päijät-Hämeen keskusrekisteriin 
on aiemminkin kuulunut seurakuntia, jotka eivät olleet Lahden IT-
keskuksen jäseniä. 

 
6) Työntekijöiden ammattitaito.  

Kirkkoherranviraston työntekijät ovat jo vuodesta 2012 asti tehneet töitä 
Kirjuri –ohjelman kirkonkirjojen ja perhelehtien digitoinnin, sen 
tarkastamisen ja metatietojen parissa. Kirjuri -hankkeen eräänä 
perusteluna oli alun perin se, että digitoinnin jälkeen väestökirjanpitoa 
pystyy tekemään mistä seurakunnasta tahansa, koko maan tietojen 
osalta. Kirkkohallituksen viranhaltijoiden esittämä huoli työntekijöiden 
ammattitaidon riittävyydestä Imatran seurakunnan osalta on aiheeton. 
Molemmissa malleissa huolehditaan työntekijöiden korkeasta 
ammattitaidosta, jatkuvasta kouluttautumisesta ja osaamisen 
ylläpitämisestä. 
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7) Lapsivaikutusten arviointi  

Hinnasto on molemmissa keskusrekistereissä asiakkaille sama, joten tällä 
ei ole lapsiperheille merkitystä. Päijät-Hämeen mallissa korostuu 
paikallisuus ja siihen liittyen saavutettavuus, joten sen malli on 
joustavuutensa ansiosta Kouvolan mallia lapsiystävällisempi.  

 

Edellä mainittujen näkökohtien valossa Päijät-Hämeen seurakuntien 
aluekeskusrekisteri vaikuttaa olevan Imatran seurakunnalle parempi 
vaihtoehto kuin Kouvolan aluekeskusrekisteri. Olipa päätös kumpi tahansa, 
sekä Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen että 
Kouvolan aluekeskusrekisterin johtaja Sirpa Sirén toivottavat Imatran 
seurakunnan tervetulleeksi. 

Jos Imatran seurakunta haluaa liittyä Päijät-Hämeen seurakuntien 
aluekeskusrekisteriin, luontevin ajankohta on ensi vuoden alusta eli 1.1.2021. 
Jos kirkkoneuvosto päättää jättää hakemuksen, Päijät-Hämeen seurakuntien 
kirkkovaltuustot käsittelevät Imatran seurakunnan kirkkoneuvoston tekemän 
hakemuksen. Jos ne hyväksyvät sen, asia siirtyy Imatran seurakunnan 
kirkkovaltuuston päätettäväksi syksyllä. Jos se hyväksyy liittymissopimuksen 
(liitteessä 2), liittyminen tapahtuu vuoden 2021 tammikuun alusta. Kontkasen 
mukaan keskusrekisteri voi auttaa hyvissä ajoin budjetin laadinnassa vuotta 
2021 varten.  

Esitys:  Puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Marttinen esittää seuraavaa: 

1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Imatran 
seurakunta liittyy Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin 
jäseneksi, liitteessä 3 olevan sopimuksen ehdoin. 

 
2) Kirkkoneuvosto anoo Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriltä 

ja sen jäsenseurakunnilta ja seurakuntayhtymältä pääsyä 
keskusrekisterin jäseneksi, liitteessä 3 olevan sopimuksen 
ehdoin. Mikäli hakemus hyväksytään, Imatran seurakunnan 
kirkkovaltuuston on se vielä hyväksyttävä. 

 
Päätös: Kirkkoherranviraston vastaava toimistosihteeri Markkanen 

Paula oli asian esittelyn aikana kuultavana kokouksessa ja 
poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. 

Keskustelun aikana Tuula Rahkonen teki esityksen, että 
liityttäisiin Kouvolan aluekeskusrekisteriin mahdollisesti jo 
1.1.2021, mutta viimeistään 1.1.2022 alkaen. Arno Pihkala 
kannatti esitystä. 
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Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaesityksestä poikkeava 
kannatettu ehdotus. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä 
pohjaesitys oli JAA ja Tuula Rahkosen kannatettu ehdotus EI. 

Äänestyksessä JAA äänesti puheenjohtaja ja EI äänestivät Esa 
Hirvonen, Sirpa Koistinen, Arno Pihkala, Ritva Pohjola, Raisa 
Pöntinen, Tuula Rahkonen, Henna Raikaslehto, Pekka Räty, Kari 
Vepsä, Eero Vitikainen 

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä annettiin 1 jaa ääntä ja 
10 ei ääntä, joten kirkkoneuvoston päätökseksi tuli Tuula 
Rahkosen esityksen mukaisesti, että Imatran seurakunnan 
kirkkoherranvirasto liittyy Kouvolan aluekeskusrekisteriin 
mahdollisesti jo 1.1.2021, mutta viimeistään 1.1.2022 alkaen. 

---- 

Kirkkovaltuusto 14.10.2020 § 33: 

Esitys:  Kirkkovaltuusto päättää, että Imatran seurakunta liittyy Kouvolan 
aluekeskusrekisteriin mahdollisesti jo 1.1.2021,mutta viimeistään 1.1.2022 
alkaen. 
 

Päätös:  Kirkkovaltuusto oli kutsunut Teamsin välityksellä kuultavaksi Kouvolan 
aluekeskusrekisterin johtaja Sirpa Sirénin klo 19 ja Päijät-Hämeen 
aluekeskusrekisterin johtaja Matti Kontkasen klo 19.15. Kirkkovaltuusto esitti 
molemmille johtajille samat kysymykset, jotka käsittelivät rekisterien 
toimintaa, todistusten saantinopeutta sekä toiminnan hallinnointia. 

Saatujen vastausten jälkeisessä keskustelussa Arto Tikka teki esityksen, että 
Imatran seurakunta liittyisi Päijät-Hämeen aluerekisteriin mahdollisesti jo 
1.1.2021, mutta viimeistään 1.1.2022. Arto Tikan esitystä kannatti Airi Aalto. 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu 
ehdotus. Kirkkovaltuusto suoritti kädennostoäänestyksessä, jossa pohjaesitys 
oli JAA ja Arto Tikan kannatettu ehdotus EI. 

Äänestyksessä JAA ääniä tuli 5 ja EI ääniä 17. JAA äänestivät Esa Hirvonen, 
Sirpa Koistinen, Tuula Rahkonen, Pekka Räty ja Eero Vitikainen ja EI äänestivät 
Pekka Kärkäs, Mika Strömberg, Airi Aalto, Kalevi Ignatius, Marjut Kuvaja, Liisa 
Lajunen, Jari Laukkanen, Leena Martikainen, Kauko Mäkinen, Kari Paldanius, 
Raisa Pöntinen, Helena Roiha, Arto Tikka, Kari Vepsä, Jaakko Viuko, Juhani 
Lahtinen ja Irene Korte. 
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Puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä annettiin 5 JAA ääntä ja 17 EI ääntä, 
joten kirkkovaltuuston päätökseksi tuli Arto Tikan kannatettu ehdotus 
Imatran seurakunta liittyy Päijät-Hämeen aluerekisteriin mahdollisesti jo 
1.1.2021, mutta viimeistään 1.1.2022.  

 

34 
Kirkkoneuvoston jäsenmäärän vähentäminen 

Kirkkoneuvosto 26.8.2020 §79 

Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Kirkkovaltuuston jäsenten luku määrätään seurakunnan väkiluvun perusteella 

(KL 9:2). Imatran seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenten luku oli edellisellä 

valtuustokaudella 33, mutta uudella valtuustokaudella jäsenten luku on 27, 

koska seurakunnan jäsenten luku oli 1.1.2018 alle 20.000 (KJ 8:1). Vastaavaa 

vähennystä ei ole tehty kirkkoneuvoston kohdalla, koska vaaleilla valitulle 

uudelle kirkkovaltuustolle on annettu aikaa luoda oma näkemyksensä siihen, 

tuleeko kirkkoneuvoston jäsenten lukua vähentää. Tämän mahdollistaa se, 

että kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta, joten kirkkovaltuusto 

valitsee nelivuotisen toimintakautensa aikana kirkkoneuvoston kahdesti, 

ensimmäisen ja kolmannen toimintavuoden tammikuussa.  

Kirkkoneuvoston jäsenten nykyinen luku on kymmenen. Kirkkoneuvoston 

jäsenten luvun tulee olla parillinen. Seuraava parillinen luku on kahdeksan. 

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se käy 

kokouksessaan 14.10.2020 keskustelun siitä, onko tarvetta 

vähentää kirkkoneuvoston jäsenten lukumäärää kymmenestä 

kahdeksaan. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

----  

Kirkkovaltuusto 14.10.2020 § 34: 

Esitys:  Kirkkovaltuusto käy alustavan keskustelun kirkkoneuvoston jäsenten 
lukumäärän vähentämisestä kymmenestä kahdeksaan. 

  



IMATRAN SEURAKUNTA  PÖYTÄKIRJA   4/2020 17 (21) 

Kirkkovaltuusto 

   14.10.2020 

   

 

Päätös:  Kirkkovaltuusto kävi alustavan keskustelun kirkkoneuvoston jäsenten 
lukumäärän vähentämisestä kymmenestä kahdeksaan.  

Kirkkovaltuusto totesi, että voidaan aloittaa valmistelut kirkkoneuvoston 
jäsenmäärän vähentämiseksi kymmenestä kahdeksaan seuraavaa 
valtuustokautta varten, joka alkaa 2023. Samassa yhteydessä valmistellaan 
kirkkoneuvoston ohjesääntöön tulevat muutokset.  

 

35 
Katsaus seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen 1 – 7/2020 

Kirkkoneuvosto 26.8.2020 § 85 

Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Koronan vaikutuksen suuruutta seurakunnan verotulojen lopullisiin kertymiin 
on vielä vaikea ennustaa, mutta varmaa on, että vaikutus tulee olemaan 
negatiivinen. Heinäkuun loppuun mennessä ollaan verotuloissa vajaat 130 
tuhatta euroa viime vuotta jäljessä. Vuoden 2020 talousarviossa ei ollut 
myöskään kiinteistöjen korjauksiin varattu määrärahaa. Meneillään olevalla 
tilikaudella eteen on kuitenkin tullut kaksi ennalta suunnittelematonta 
hätäkorjausta: Tainionkosken pappilan katto ja Päivärannan auditorion 
takaseinä, joista aiheutui tälle tilikaudelle yhteensä noin 300.000 euron 
ylimääräinen toimintakulujen lisäys. Näin ollen budjetoitua alemmas jäävät 
verotulot ja budjetoitua suuremmiksi muodostuneet toimintakulut tekevät 
sen, että tilikaudesta on muodostumassa alijäämäinen, vaikka se budjetoitiin 
reilut 100.000 e ylijäämäiseksi. 

Liitteenä kirjanpidon väliajo 1 – 7/2020, joka käydään tarkemmin läpi 
kokouksessa. 

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee taloudellisen tilanteen 1 – 7/2020 
tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

---- 

Kirkkovaltuusto 14.10.2020 § 35: 

Esitys:  Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi. 

Päätös:  Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi. 
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36 
Pääluokka 5 (Kiinteistötoimi) ylitys ja lisämääräraha 

Kirkkoneuvosto 23.9.2020 § 107 

Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460  

Vuoden 2020 talousarviossa ei ollut Tainionkosken pappilan korjaukseen 
varattu määrärahaa. Katosta tuli kuitenkin vettä sisään tammikuun sateilla ja 
korjaustoimiin oli pakko nopeutetusti ryhtyä. Kirkkoneuvosto hyväksyi 
kokouksessaan 25.3.2020 keskuudestaan valitseman remonttien 
ohjausryhmän ehdottaman ja kilpailuttaman urakoitsijan tarjouksen ja siitä 
käynnistyi kattoremontti. Remontissa uusittiin katon lisäksi yläkerta sekä 
maalattiin ulkokuori. Pienimuotoisempi hätäkorjaus toteutettiin kesällä 2020 
myös Päivärannan auditorion ulkoseinän osalta.  

Molemmat korjaukset onnistuivat suunnitellusti ja ne on nyt saatettu 
loppuun. 

Pappilan sekä Päivärannan auditorion korjaustöiden vuoksi Kiinteistötoimen 
pääluokka 5:n arvioidaan kuluvana vuonna ylittyvän 550.000 eurolla.  

Taloussäännön mukaan pääluokkatason ylityksestä päättää kirkkovaltuusto.  

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 
2020 talousarvioon otetaan 550.000 euron lisämääräraha 
toteutettujen korjaustöiden vuoksi. 

Lapsiasian vaikutus: Ratkaisulla on myönteinen vaikutus lapsiin 
ja nuoriin. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

---- 

Kirkkovaltuusto 14.10.2020 § 36: 

Esitys:  Kirkkovaltuusto hyväksyy, että vuoden 2020 talousarvioon otetaan 550.000 
euron lisämäärärahan toteutettujen korjaustöiden vuoksi. 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 
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37 
Tuloveroprosentti vuodelle 2021 

Kirkkoneuvosto 23.9.2020 § 110: 

Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaisesti kirkkovaltuusto vahvistaa 
tuloveroprosentin, joka vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. 
Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston vuosittain 
hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menoista 
suoriutumiseen.  

Imatran seurakunnan tuloveroprosentti on ollut 1.1.2018 alkaen 1,65 %. Koko 
maan keskiarvo vuonna 2019 oli 1,68 %.  

Vuoden 2020 budjetoituun 4,85 Me:n kirkollisverokertymään toivotaan 
päästävän, vaikka elokuun kohdalla ollaankin jo totutusti edellisvuotta 
jäljessä. Valtionosuus 0,51 Me toteutuu budjetoidusti ja hieman ylittyykin. 
Toimintakuluiksi (ilman sisäisiä vyörytyksiä) on tänä vuonna arvioitu 5,4 Me, 
mutta Tainionkosken pappilan yllättävä remontti tulee kasvattamaan niitä 
arviolta tasolle 5,8 Me. Verotulojemme osalta olimme viimekin vuonna 
selvästi hiippakunnan keskitasoa parempia (Imatra 268 e/jäsen, Mlin hpk 224 
e/jäsen, koko maa 240 e/jäsen), mutta toimintakulujen osalta taas 
huonompia (Imatra -284 e/jäsen, Mlin hpk -269 e/jäsen, koko maa -256 
e/jäsen). Verotulovertailun näkökulmasta me siis keräämme veroja 
keskimäärin enemmän kuin muut, mutta siitä saamamme hyöty turhaantuu 
muita suurempiin kuluihin – tarkemmin sanottuna kiinteistöjen ylläpitoon ja 
korjauksiin. Varsinaiseen seurakunnallisen toiminnan toteuttamiseen 
varamme riittäisivät vuosittain kirkkaasti. 

Vuoden 2021 budjetoiduksi kirkollisverokertymäksi budjetoidaan 4,8 Me, 
valtionosuudeksi edelleen 0,51 Me ja muiksi ulkoisiksi tuloiksi 0,78 e. 
Toimintakulut budjetoidaan 5,75 Me:n tasolle, jossa on kasvua meneillään 
olevaan vuoteen noin 350 te. Korotus johtuu lähes yksinomaan 
seurakuntakeskukseen purkuun varattavasta rahasta. Myös vuosikate on 
jäämässä niukasti negatiiviseksi ja sitä mukaa tuloskin. Tuleva tappiollinen 
vuosi on kuitenkin kertaluontoinen ja tappioon on kertavaikutteinen syy. Sen 
vuoksi veroprosentin nostoon ei tulisi vielä tässä vaiheessa ryhtyä.  
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Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 
2021 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,65 %. 

Lapsiasian vaikutus: Ratkaisulla on myönteinen vaikutusta 
lapsiin ja nuoriin. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

---- 

Kirkkovaltuusto 14.10.2020 § 37: 

Esitys:  Kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 1,65 %. 

Päätös:  Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 1,65 %. 

 

38 
Muut esille tulevat asiat 

Talousjohtaja, työsuojelupäällikkö Pasi Tiimo oli lähettänyt valtuutetuille sekä 
työntekijöille Imatrankosken kirkon sekä Kolmen Ristin kirkon 
sisäilmatutkimusten tulokset. Saaduista asiakirjoista käytiin keskustelu ja 
valtuusto kehoitti työnantajaa aloittamaa tarvittavat toimenpiteet. 
Kirkkovaltuusto edellyttää, että toimenpiteistä tiedotetaan avoimesti. 
 

39 
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja ilmoitti, että pöytäkirjaan liitetään KL 24 luvun mukainen 
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 20.30 

 

 

 
 
 
Pekka Kärkäs   Sirpa Kauppinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
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Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 15.10.2020 
 
 
 
 
 

Helena Roiha   Pekka Räty 
 
 
 
 
 
Tämän pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on kuulutettu seurakunnan toimiston, Tietotalon 
ilmoitustaululla 2.10. – 14.10.2020. Pöytäkirja pidetään nähtävänä samalla ilmoitustaululla sekä 
kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina 15.10. – 14.11.2020., todistaa 
 
 
 
Sirpa Kauppinen 
hallintosihteeri 

 

 

 


