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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 28.1.2020 ja ne ovat olleet seurakunnan
ilmoitustaululla 28.1.-11.2.2020. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Orimattilan Sanomissa 6.2.2020.
Kokouksessa on läsnä 25/27 jäsentä.
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän
suhteen päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.14. 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 Eija Koskelainen ja Inkeri Kuoppala. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina ja
vaaliavustajina.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Eija Koskelaisen ja Inkeri Kuoppalan. Pöytäkirjan tarkastajat
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina ja vaaliavustajina.

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

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 päätti hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

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

--Työjärjestys: Puheenjohtaja keskeytti kokouksen yhteisen työskentelyn ajaksi kello 18.20. Kokous jatkui kello
20.02.
Kokouksen jatkuessa läsnä oli 25 kirkkovaltuuston varsinaista tai varajäsentä.

---

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 1/2020, 22.1.2020, 14 §
4§
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§)
Kirkkovaltuuston jäsen Milla Ylikoski on muuttanut pois Orimattilasta ja täten menettänyt vaalikelpoisuutensa.
Ylikoski on toiminut myös kirkkoneuvoston varajäsenenä.
Kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto:
1) pyytää kirkkovaltuustoa vapauttamaan Milla Ylikosken luottamustoimista kirkkovaltuuston jäsenenä ja
kirkkoneuvoston varajäsenenä;
2) pyytää kirkkovaltuustoa toteamaan, että Ylikosken tilalle kirkkovaltuuston jäseneksi nousee Ilari Soila ja;
3) pyytää kirkkovaltuustoa nimeämään uuden henkilökohtaisen varajäsenen Juha Hämäläiselle.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti:
1) pyytää kirkkovaltuustoa vapauttamaan Milla Ylikosken luottamustoimista kirkkovaltuuston jäsenenä ja
kirkkoneuvoston varajäsenenä;
2) pyytää kirkkovaltuustoa toteamaan, että Ylikosken tilalle kirkkovaltuuston jäseneksi nousee Ilari Soila ja;
3) pyytää kirkkovaltuustoa nimeämään uuden henkilökohtaisen varajäsenen Juha Hämäläiselle.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää:
1) vapauttaa Milla Ylikosken luottamustoimista kirkkovaltuuston jäsenenä ja kirkkoneuvoston varajäsenenä;
2) todeta, että Ylikosken tilalle kirkkovaltuuston jäseneksi nousee Ilari Soila ja;
3) nimeää uuden henkilökohtaisen varajäsenen Juha Hämäläiselle.
Keskustelu:
Markku Viljanen esitti, että Juha Hämäläisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittaisiin Eveliina Rautala.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti:
1) vapauttaa Milla Ylikosken luottamustoimista kirkkovaltuuston jäsenenä ja kirkkoneuvoston varajäsenenä;
2) todeta, että Ylikosken tilalle kirkkovaltuuston jäseneksi nousee Ilari Soila ja;
3) valita kirkkoneuvostoon Juha Hämäläisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Eveliina Rautalan.

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

Pöytäkirjantarkastusmerkintä: Kirkkovaltuusto tarkasti pöytäkirjan kokouksessa tämän asiakohdan osalta.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 1/2020, 22.1.2020, 6 §
5§
KIRKOLLISKOKOUSEDUSTAJIEN JA HIIPPAKUNTAVALTUUTETTUJEN VAALI 2020
Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuutettujen vaali toimitetaan kaikissa Suomen seurakunnissa tiistaina
11.2.2020. Kyseessä on siis kaksi erillistä vaalia, jotka toimitetaan samassa vaalikokouksessa. Molempien elinten
nelivuotinen toimikausi alkaa 1.5.2020. Pappis- ja maallikkoedustajat valitaan erikseen hiippakunnittain suhteellisilla
ja salaisilla vaaleilla. Maallikkoedustajien vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa, pappisedustajien vaali rovastikunnan
pappeinkokouksessa.
Kirkolliskokoukseen valitaan hiippakunnista 96 edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64 maallikoita. Hiippakuntien
pappis- ja maallikkoedustajien paikat jaetaan hiippakuntien kesken niiden väkiluvun mukaisessa suhteessa (KL 20:1
ja KJ 20:1). Mikkelin hiippakunnalla on kahdeksan maallikkoedustajaa ja neljä pappisedustajaa. Kirkolliskokous on
kirkon ylin toimielin. Se käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta.
Hiippakuntavaltuustoon valitaan 14 maallikkojäsentä ja seitsemän pappisjäsentä. Sen tehtävänä on tukea ja edistää
kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa.
Vaalissa voi äänestää ennakkoon. Kirkon vaalijärjestyksen 80 §:n mukaan maallikkojäsenen ja maallikkoedustajan
vaalissa äänioikeutettu saa lähettää taitetun äänestyslippunsa vaalin toimittajalle suljetussa kuoressa, jonka päälle hän
on merkinnyt nimensä ja sen, että siinä on hänen äänestyslippunsa, jos hän ei voi saapua seurakunnan
vaalikokoukseen.
Kirkkovaltuutetuille
aikanaan
lähetettävässä
vaalikokouskutsussa
ilmoitetaan
ennakkoäänestysmahdollisuudesta ja sen käyttämisen tavasta. Kutsun mukana toimitetaan ennakkoäänestyksessä
tarvittava aineisto.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 17.9.2019 asettanut kirkolliskokousedustajien ja
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, jonka kokoonpano on seuraava:
Jäsenet
Varajäsenet:
lääninrovasti, kirkkoherra Matti Tolvanen (pj)
kirkkoherra Eija Murto
lääninrovasti, kirkkoherra Annakaisa Rantala
talouspäällikkö Risto Jaakola
diakonian ja erityisalojen johtaja Lassi Suihkonen
luottamushenkilö Urho Kärmeniemi
maallikkojäsen Anna-Liisa Uimonen
seurakuntapastori Päivi Liukkonen
maallikkojäsen Jussi Jäppinen
kappalainen Saku Lemmetyinen
sihteerinä talouspäällikkö Kaisa Häkkinen-Paananen
Ehdokaslistojen yhdistelmät löytyvät osoitteesta https://www.mikkelinhiippakunta.fi/paatoksenteko/, kohdasta
Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit 11.2.2020. Ehdokkaisiin pääsee tutustumaan
osoitteessa ehdokasgalleria.evl.fi.
Kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto
esittää
kirkkovaltuustolle,
että
se
toimittaisi
Orimattilan
kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten maallikkovaalin 11.2.2020.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi Orimattilan
kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten maallikkovaalin 11.2.2020.

seurakunnan

seurakunnan

osalta

osalta

Esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa Orimattilan seurakunnan osalta kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston
jäsenten maallikkovaalin.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto toimitti Orimattilan seurakunnan osalta kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten
maallikkovaalin.

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

--Työjärjestys: Puheenjohtaja keskeyttää kokouksen vaalitoimituksen ajaksi kello 20.05. Kokous jatkui kello 20.45.
Kokouksen jatkuessa läsnä oli 25 kirkkovaltuuston varsinaista tai varajäsentä.

---

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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6§
VALTUUSTOALOITTEET
Kirkkovaltuuston jäsen Marko Suuronen teki valtuustoaloitteen tiedotukseen sekä palveluiden ja harrasteryhmien
markkinointiin paneutuva työryhmä. Valtuustoaloite kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto merkitsi asiakohdan tiedoksi.

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

7§
MUUT ASIAT
Seuraava kirkkovaltuuston kokous keskiviikkona 6.5.2020 Artjärvellä. Yhteiskuljetus Orimattilasta järjestetään.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä muut asiat tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto merkitsi asiakohdan tiedoksi.

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

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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8§
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätösehdotus:
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.47.

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

