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Pöytäkirjan vakuudeksi:

Allekirjoitus

___________________________________________________________
Pertti Laaksonen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

kokouksen jälkeen

Paikka ja aika

Orimattilassa 16.1.2019

__________________________________________________________
Jarkko Seppälä
pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitus
___________________________________________________________
Arja Aatolainen

___________________________________________________________
Jyri Ansa

Pöytäkirja nähtävillä:
Paikka ja aika

Pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa
17.1.-17.2.2019.

Todistaa
_____________________________________________________________
Päivi Kumpulainen
toimistosihteeri
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1§
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos
varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen
kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta,
kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. (KJ 8:5,1)
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 8.1.2019 ja ne ovat olleet seurakunnan ilmoitustaululla
8.1. – 16.1.2019. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Orimattilan Sanomissa 10.1.2019.
Kokouksessa on läsnä 27/27 jäsentä.
Päätösehdotus:
Valtuutettu Pertti Laaksonen avaa kokouksen. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten
lukumäärän suhteen päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuusto:
Kokous avattiin kello 18.45. 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 on tarkastettava kokousta
seuraavan viikon perjantaihin mennessä.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan kokouksissa sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä
ja ensimmäisenä vuorossa ovat Arja Aatolainen ja Jyri Ansa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina ja vaaliavustajina.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan kokouksissa sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä
ja ensimmäisenä vuorossa ovat Arja Aatolainen ja Jyri Ansa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina ja vaaliavustajina.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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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 9/2018, 21.11.2018, § 142
4§
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2019 -2020
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:n mukaan ”kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.”
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkovaltuuston puheenjohtajan toimikaudeksi
2019 – 2020.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkovaltuuston puheenjohtajan toimikaudeksi
2019 – 2020.

Esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkovaltuuston puheenjohtajan toimikaudeksi 2019-2020.
Keskustelu:
Hannu Huhmarkangas esitti, että kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittaisiin Pertti Laaksonen.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2019-2020 Pertti Laaksosen.

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

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 9/2018, 21.11.2018, § 143
5§
KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2019 – 2020
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:n mukaan ”kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.”
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan
toimikaudeksi 2019 – 2020.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan toimikaudeksi
2019 – 2020.

Esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan toimikaudeksi 2019-2020.
Keskustelu:
Hannu Huhmarkangas esitti, että kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi valittaisiin Mirva Illi-Lampio.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2019-2020 Mirva Illi-Lampio.

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

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 9/2018, 21.11.2018, § 144
6§
SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 2019 – 2022
Kirkkolain mukaan seurakunnan toimielimissä vaali toimitetaan enemmistövaalina (KL 7:4) Suhteellista vaalia on
kuitenkin käytettävä kahden tai useamman luottamushenkilön vaalissa, jos sitä vaatii niin monta vaaliin osallistuvaa,
että he suhteellisissa vaaleissa voisivat saada valituksi vähintään yhden ehdokkaan.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien
toimittamista varten vaalilautakunnan, johon valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä (KVT 18 §).
Lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen vähintään
kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä
suoritettavaa vaalia varten. Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri.
Kirkkolain 23 luvun 8 §:n mukaan, ”jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa,
tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.
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.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan suhteellisten vaalien toimittamista varten
vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2019 – 2022.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan suhteellisten vaalien toimittamista
varten vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2019 – 2022.

Esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan suhteellisten vaalien toimittamista varten lautakunnan jäsenet ja varajäsenet
toimikaudeksi 2019-2022.
Keskustelu:
Hannu Huhmarkangas esitti, että varsinaiseksi jäseneksi valittaisiin Ari Anttila ja varajäseneksi Hannu Huhmarkangas
Markku Viljanen esitti, että varsinaiseksi jäseneksi valittaisiin Pekka Törrönen ja varajäseneksi Eveliina Rautala.
Anna Järvenranta esitti, että varsinaiseksi jäseneksi valittaisiin Arja Aatolainen ja varajäseneksi Anna Järvenranta.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäsenet toimikaudeksi 2019-2022 seuraavasti:
Varsinainen jäsen
Arja Aatolainen
Ari Anttila
Pekka Törrönen

Varajäsen
Anna Järvenranta
Hannu Huhmarkangas
Eveliina Rautala

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

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 9/2018, 21.11.2018, § 145
7§
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2019 – 2020
Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä
varapuheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen (Kirkkoneuvoston
ohjesääntö 1 §).
Orimattilan seurakunnan kirkkoneuvoston 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).
Kirkkolain 23 luvun 8 §:n mukaan, ”jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa,
tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.”
Kirkkoneuvoston puheenjohtajaa ei lasketa mukaan kiintiöön, koska tehtävä on sidottu virkaan.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
toimikaudeksi 2019 – 2020.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan toimikaudeksi
2019 – 2020.

Esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan toimikaudeksi 2019-2020.
Keskustelu:
Sirkka-Liisa Papinaho esitti, että kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittaisiin Markku Viljanen.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2019-2020 Markku Viljasen.

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

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 9/2018, 21.11.2018, § 146
8§
KIRKKONEUVOSTON MUIDEN JÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2019 – 2020
Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä
varapuheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen (Kirkkoneuvoston
ohjesääntö 1 §).
Orimattilan seurakunnan kirkkoneuvoston 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).
Kirkkolain 23 luvun 8 §:n mukaan, ”jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa,
tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.”
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.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajaa ei lasketa mukaan kiintiöön, koska tehtävä on sidottu virkaan.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston muut jäsenet toimikaudeksi 2019
– 2020.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston muut jäsenet toimikaudeksi 2019
– 2020.

Esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvosto muut jäsenet toimikaudeksi 2019-2020.
Keskustelu:
Hannu Huhmarkangas esitti, että kirkkoneuvoston jäseniksi valittaisiin Hannu Huhmarkangas, Arja Koskelainen, Jyri
Ansa, Tuula Vallioniemi ja Yrjö Hartikka.
Sirkka-Liisa Papinaho esitti, että kirkkoneuvoston jäseniksi valittaisiin Juha Hämäläinen, Sirkka-Liisa Papinaho sekä
Marko Suuronen
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 muut jäsenet toimikaudeksi 2019-2020 seuraavasti:
Jyri Ansa
Yrjö Hartikka
Hannu Huhmarkangas
Juha Hämäläinen
Anna Järvenranta
Arja Koskelainen
Sirkka-Liisa Papinaho
Marko Suuronen
Tuula Vallioniemi

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

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 9/2018, 21.11.2018, § 147
9§
KIRKKONEUVOSTON HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2019 – 2020
Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä
varapuheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen (Kirkkoneuvoston
ohjesääntö 1 §).
Orimattilan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 §:n mukaan, kun ohjesäännön 2 §:ssä mainitut vaalit on
toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille varajäsenet.
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). Määräys koskee myös kirkkoneuvoston varajäseniä.
Kirkkolain 23 luvun 8 §:n mukaan, ”jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa,
tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.
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.
Kirkkoherra toimii kirkkoneuvoston puheenjohtajana virkansa puolesta, joten hänelle ei nimetä varajäsentä.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset
varajäsenet toimikaudeksi 2019 – 2020.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset
varajäsenet toimikaudeksi 2019 – 2020.

Esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2019-2020.
Keskustelu:
esitti, että kirkkoneuvostoon valittaisiin Markku Viljasen varajäseneksi Pekka Törrönen, Juha Hämäläisen
varajäseneksi Milla Ylikoski, Sirkka-Liisa Papinahon varajäseneksi Tellervo Ollikka ja Marko Suurosen varajäseneksi
Mikko Tupasela.
esitti, että kirkkoneuvostoon valittaisiin

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2019-2020
seuraavasti:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

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

Pekka Törrönen
Riku Kaurama
Hanna Ylitalo
Arto Virtanen
Milla Ylikoski
Arja Aatolainen
Ari Anttila
Tellervo Ollikka
Mikko Tupasela
Inkeri Kuoppala

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL
24:4)
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Kn 9/2018, 21.11.2018, § 148
10 §
ORIMATTILAN SEURAKUNNAN ARTJÄRVEN
JÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 2019 - 2022

KAPPELISEURAKUNNAN

KAPPELINEUVOSTON

Kappeliseurakunnassa on sen asioiden hoitamista varten kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto valitsee
toimikaudekseen. Kappeliseurakunnan ohjesääntö 5 § ”Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta
kappeliseurakunnan kappalainen ja muina jäseninä kuusi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia
seurakuntavaalissa KJ 12:2 §:n mukaisesti kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on
läsnäolo- ja puheoikeus kappelineuvoston kokouksissa.
Kappelineuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan”.
Kirkkolain 23 luvun 8 §:n mukaan, ”jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa,
tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.
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.
Kappelineuvoston kappalaista ei lasketa mukaan kiintiöön, koska tehtävä on sidottu virkaan.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Artjärven kappeliseurakunnan kappelineuvoston
jäsenet toimikaudeksi 2019 - 2022.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Artjärven kappeliseurakunnan kappelineuvoston
jäsenet toimikaudeksi 2019 - 2022.

Esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee Artjärven kappeliseurakunnan kappelineuvoston jäsenet toimikaudeksi 2019-2020.
Keskustelu:
Ari Anttila esitti, että kappelineuvoston jäseniksi valittaisiin Arja Koskelainen, Mikko Tupasela ja Ari Anttila.
Mikko Tupasela esitti, että kappelineuvoston jäseniksi valittaisiin Johanna Helstelä, Ritva Isotalo ja Mauri Kyöstilä.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita Orimattilan seurakunnan Artjärven kappeliseurakunnan kappelineuvosto jäsenet
toimikaudeksi 2019-2022 seuraavasti:
Ari Anttila
Johanna Helstelä
Ritva Isotalo
Arja Koskelainen
Mauri Kyöstilä
Mikko Tupasela
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Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL
24:4)
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Kn 9/2018, 21.11.2018, § 149
11 §
ORIMATTILAN SEURAKUNNAN ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNNAN KAPPELINEUVOSTON
HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 2019 - 2022
Kappeliseurakunnassa on sen asioiden hoitamista varten kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto valitsee
toimikaudekseen. Kappeliseurakunnan ohjesääntö 5 § ”Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta
kappeliseurakunnan kappalainen ja muina jäseninä kuusi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia
seurakuntavaalissa KJ 12:2 §:n mukaisesti kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on
läsnäolo- ja puheoikeus kappelineuvoston kokouksissa.
Kirkkolain 23 luvun 8 §:n mukaan, ”jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa,
tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.
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.
Kappelineuvoston kappalaista ei lasketa mukaan kiintiöön, koska tehtävä on sidottu virkaan.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi kappelineuvoston varajäsenet toimikaudeksi 2019 – 2022.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi kappelineuvoston varajäsenet toimikaudeksi 2019 –
2022.

Esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee Artjärven kappeliseurakunnan kappelineuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet
toimikaudeksi 2019-2020.
Keskustelu:
Ari Anttila esitti, että kappelineuvostoon valittaisiin Arja Koskelaisen varajäseneksi Raija Åkerberg, Mikko Tupaselan
varajäseneksi Taisto Siira ja Ari Anttilan varajäseneksi Jarmo Koskinen.
Mikko Tupasela esitti, että kappelineuvostoon valittaisiin Johanna Helstelän varajäseneksi Kirsti Metso, Ritva Isotalon
varajäseneksi Eija Koskelainen ja Mauri Kyöstilän varajäseneksi Erkki Valkonen.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita Orimattilan seurakunnan Artjärven kappeliseurakunnan kappelineuvoston jäsenten
henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2019-2022 seuraavasti:
Varsinainen jäsen
Ari Anttila
Johanna Helstelä
Ritva Isotalo
Arja Koskelainen
Mauri Kyöstilä
Mikko Tupasela

Henkilökohtainen varajäsen
Jarmo Koskinen
Kirsti Metso
Eija Koskelainen
Raija Åkerberg
Erkki Valkonen
Taisto Siira
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Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL
24:4)
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Kn 10/2018, 12.12.2018; § 166
12 §
VAALIKELPOISUUDEN MENETTÄMINEN
Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18
vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. (KL 23:2§) Toimielimen jäsenen
menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta. (KL 23:4§)
18.11.2018 käydyissä seurakuntavaaleissa valtuustoon varajäseneksi tullut Leena Ritala on menettänyt
vaalikelpoisuutensa.
Kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustoa vapauttamaan Leena Ritalan varavaltuutetun luottamustoimesta.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti pyytää kirkkovaltuustoa vapauttamaan Leena Ritalan varavaltuutetun luottamustoimesta.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää vapauttaa Leena Ritalan varavaltuutetun luottamustoimesta.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti vapauttaa Leena Ritalan varavaltuutetun luottamustoimesta.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
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13 §
VALTUUSTOALOITTEET

Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä mahdolliset valtuustoaloitteet tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä asian tiedoksi.

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

14 §
MUUT ASIAT
Luottamushenkilöiden koulutus 16.2. ja uusien luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen 17.2.2019.
Kirkkoneuvoston ensimmäinen kokous ke 6.2.2019.
Rovastikunnan neuvottelukunta kokoontuu Asikkalan seurakunnassa Vääksyssä ti 19.2.2019 klo 17.00 alkaen.
Seuraava kirkkovaltuuston kokous ke 22.5.2019, jolloin käsittelyssä mm. vuoden 2018 tilinpäätös.
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Pertti Laaksonen ohjeisti, että kirkkovaltuutettujen on syytä ilmoittaa poissaolosta
puheenjohtajalle. Lisäksi jokaisella ryhmällä on oma yhteyshenkilö, joka ensisijaisesti kutsuu varajäsenet
kirkkovaltuuston kokouksiin. Ryhmien yhteyshenkilöt ovat Hannu Huhmarkangas (Yhdistynyt seurakuntaväki),
Markku Viljanen (Kirkko keskellä elämää) ja Anna Järvenranta (Lähimmäisenä seurakunnassa).
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä asian tiedoksi.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
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15 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätösehdotus:
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Kirkkovaltuusto:
Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.35.

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

