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22 §
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on toimitettava kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille
viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (KJ
8:5, 1-2).
Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on postitettu 8.6.2016 ja ne ovat olleet seurakunnan
ilmoitustaululla 8.6. – 15.6.2016. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Orimattilan Sanomissa 9.6.2016.
Kokouksessa on läsnä 26/27 jäsentä ja varajäsentä.
Päätösehdotus:
Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän suhteen päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.43. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten
lukumäärän suhteen päätösvaltaiseksi.

23 §
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 valitsee pöytäkirjan tarkastajat aikaisemmin sopimansa aakkosjärjestyksen mukaisesti, vuorossa
ovat Tellervo Ollikka ja Sirkka-Liisa Papinaho. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina ja
vaaliavustajina.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Tellervo Ollikan ja Sirkka-Liisa Papinahon. Pöytäkirjan tarkastajat
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina ja vaaliavustajina.

24 §
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)
Päätösehdotus:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto 5/2016, 18.5.2016, § 66
25 §
KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ
Kirkkolaki 9. luku 1 §:
”Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- tai johtosäännöllä
voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille
sekä johtokunnille.
Päätösvaltaa ei kuitenkaan saa siirtää
1) asioissa, joista kirkkovaltuuston on tämän lain, kirkkojärjestyksen, niiden perusteella annettujen
täytäntöönpanomääräysten taikka yleisen lain tai asetuksen nimenomaisen säännöksen mukaan
päätettävä;
2) asioissa, joissa päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö tai joissa päätös on alistettava; tai
3) lainan ottamisessa tai uudistamisessa taikka sen maksuajan pidentämisessä, jollei kysymyksessä ole
tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina.”
Kirkkolaki 10. luvun 3 §:
”Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.”
Orimattilan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö on kirkkohallituksen vuoden 2005 malliohjesäännön
mukainen. Sitä on päivitetty vuonna 2011 puhe- ja läsnäolo-oikeuden osalta sekä vuonna 2014 palvelussuhteeseen
ottamisen osalta.
Kirkkohallituksessa on toiminut jo usean vuoden ajan malliohjesääntöjen uudistustyöryhmä, joka ei ole kuitenkaan
saanut malliohjesääntöjä uusittua. Kirkkoneuvoston ohjesääntöön on valmisteltu toiminnan kannalta
tarkoituksenmukaisia muutoksia, jotka ovat lähinnä lisäyksiä viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan. Tarkoituksena on
keventää hallintoa ja karsia ylimääräistä byrokratiaa sekä toisaalta parantaa tiettyjen toimintatapojen
dokumentaatiota.
Ohjesäännön hyväksymisestä päättää kirkkovaltuusto, joka lähettää sen edelleen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi kirkkoneuvoston ohjesäännön ja alistaisi sen
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi kirkkoneuvoston ohjesäännön ja alistaisi sen
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
--Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä kirkkoneuvoston ohjesäännön ja alistaa sen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä kirkkoneuvoston ohjesäännön ja alistaa sen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto 3/2016, 9.3.2016, § 38
Kirkkoneuvosto 5/2016, 18.5.2016, § 67
Kirkkoneuvosto 6/2016, 7.6.2016, § 79
26 §
ORIMATTILAN SEURAKUNNAN KAPPALAISEN VAALI
Seurakunnassa kappalaisen valinta toimitetaan kirkkojärjestyksen mukaisella tavalla (KJ 6:14-20 §).
Kirkkolain 6 luvun 12 § 1 mom.
”Sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on
hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja tuolloin täyttää kelpoisuusvaatimukset.
Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta.”
Kirkkojärjestys 6 luvun 20 § 1 mom.
”Kun kirkkovaltuusto, seurakuntaneuvosto tai kappelineuvosto on toimittanut kirkkoherran
välillisen vaalin tai kappalaisen vaalin, sen on lähetettävä kirkkoherran tai kappalaisen viran
hakemusasiakirjat ja ote pöytäkirjasta tuomiokapitulille. Pöytäkirjan otteeseen on liitettävä ilmoitus
siitä, milloin päätös valitusosoituksineen on annettu tiedoksi hakijoille.”
Kirkkojärjestys 6 luvun 20 §:n 3 mom.
”Tuomiokapituli antaa virkaan valitulle viranhoitomääräyksen kirkkovaltuuston
seurakuntaneuvoston taikka kappelineuvoston päätöksen tultua lainvoimaiseksi.”

tai

Hakuaikana 6.5.2016 klo 15 mennessä saapui kaksitoista hakemusta. Tuomiokapituli on valmistellut asiaa ja antanut
lausunnon hakijoiden kelpoisuudesta istunnossaan 25.5. Tämän jälkeen virantäyttöprosessi siirtyi seurakuntaan.
Hakijoiden nimet, iät ja viimeisin työpaikka:
Apell Outi
33 v
Flink Jari Markus
35 v
Huppunen Henna
35 v
Hynynen Elina
32 v
Hänninen Pirkko Eeva Kaarina 44 v
Judén os. Orsila Maija
33 v
Kuirinlahti Sari
44 v
Luokkala Urpo
57 v
Niemi Juha
44 v
Niskanen Tuomas
35 v
Salko Jouni
50 v
Suominen Hanna
35 v

Kymin seurakunta (II seurakuntapastori)
Haukiputaan seurakunta (vs. kappalainen)
Iitin seurakunta (seurakuntapastori)
Laajasalon opisto (kouluttaja, opistopappi)
Ilomantsin seurakunta (vs. seurakuntapastori)
Porin seurakuntayhtymä, Meri-Porin seurakunta (seurakuntapastori)
Rovaniemen seurakunta (kappalainen)
Oulun tuomiokirkkoseurakunta (vs. kappalainen)
Keravan vankila (vankilapastori)
Orimattilan seurakunta (kappeliseurakunnan vs. kappalainen)
Someron seurakunta (vs. kappalainen / seurakuntapastori)
Padasjoen seurakunta (seurakuntapastori)

Tuomiokapitulin antaman lausunnon mukaan kaikki 12 hakijaa ovat kelpoisia täytettävänä olevaan virkaan.
Kirkkoneuvoston nimeämä valmistelutyöryhmä päätti haastatteluun kutsuttavista hakijoista. Haastatteluun
kutsuttiin: Elina Hynynen, Pirkko Hänninen, Maija Judén sekä Tuomas Niskanen. Kirkkoneuvosto kokoontui 7.6.
haastattelemaan työhaastatteluun kutsutut hakijat sekä tekemään esityksen kirkkovaltuustolle.
Esityslistan liitteenä toimitetaan kooste neljän haastatellun hakijan hakemuksista sekä tuomiokapitulin koonti
kaikista hakijoista. Kaikkien hakijoiden hakemukset kokonaisuudessaan ovat kirkkovaltuuston jäsenten ja
varajäsenten nähtävillä kirkkoherranvirastossa kokoukseen saakka.
Viran tehtävät asettuvat vaativuusryhmään 602 ja peruspalkka palvelussuhteen alkaessa on 3255,61 euroa
kuukaudessa. Päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu henkilö on esittänyt hyväksyttävän selvityksen
terveydentilastaan (KL 6:16) sekä KL 6:33 mukaisen rikosrekisteriotteen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto tekee esityksen kirkkovaltuustolle.
Keskustelu:
Kirkkoherra Annakaisa Rantala esitti, että kirkkoneuvosto esittäisi kirkkovaltuustolle, että kappalaisen virkaan
valittaisiin Tuomas Niskanen, sillä perusteella, että Niskanen on hakemuksen, haastattelun ja hänestä seurakunnassa
saadun kokemuksen muodostaman kokonaisarvion mukaan sopivin avoinna olevaan virkaan.
Tuula Lehtinen esitti Ilpo Järvisen kannattamana, että kirkkoneuvosto esittäisi kirkkovaltuustolle, että kappalaisen
virkaan valittaisiin Elina Hynynen, sillä perusteella, että Hynynen on hakemuksen ja haastattelun muodostaman
kokonaisarvion mukaan sopivin avoinna olevaan virkaan.
Äänestys:
Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty kaksi toisistaan poikkeavaa kannatettua päätösesitystä,
on asiasta äänestettävä.
Koska kyseessä on esityksen tekeminen kirkkovaltuustolle, ei kyseessä ole vaali. Puheenjohtaja esitti
äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja pyysi, että puheenjohtajan
esitystä kannattavat äänestäisivät JAA ja Lehtisen esitystä kannattavat äänestäisivät EI. Äänestyksessä annettiin 10
ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti:
JAA: Viljanen, Hartikka, Aatolainen, Koskelainen, Ollikka, Papinaho, Kuoppala, Rantala
EI: Järvinen, Lehtinen
Puheenjohtaja katsoi, että äänin 8-2 kirkkoherran tekemä esitys oli tullut kirkkoneuvoston päätökseksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kappalaisen virkaan valitaan Tuomas Niskanen. Niskanen on
hakemuksen, haastattelun ja hänestä seurakunnassa saadun kokemuksen muodostaman kokonaisarvion mukaan
sopivin avoinna olevaan virkaan.
--Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää valita kappalaisen virkaan Tuomas Niskasen. Niskanen on hakemuksen, haastattelun ja
hänestä seurakunnassa saadun kokemuksen muodostaman kokonaisarvion mukaan sopivin avoinna olevaan virkaan.
Keskustelu:
Tuula Lehtinen esitti, että kappalaisen virkaan valittaisiin Elina Hynynen sillä perusteella, että Hynynen on
hakemuksen ja haastattelun muodostaman kokonaisarvion mukaan sopivin avoinna olevaan virkaan.
Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana on tehty kirkkoneuvoston esityksestä poikkeava esitys, on
suoritettava vaali. Vaali suoritetaan suljetuin lipuin. Puheenjohtaja antoi äänestysohjeet ja vaali suoritettiin.
Vaali:
Annetussa vaalissa annettiin 26 ääntä, joista 1 hylätty. Hyväksyttyjä ääniä annettiin 25.
Äänet jakautuivat seuraavasti:
Niskanen, Tuomas 21 ääntä
Hynynen, Elina 4 ääntä
Puheenjohtaja totesi, että Tuomas Niskanen oli tullut valituksi Orimattilan seurakunnan kappalaisen virkaan.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita kappalaisen virkaan Tuomas Niskasen. Päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes
virkaan valittu on esittänyt hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan (KL 6:16) sekä KL 6:33 mukaisen
rikosrekisteriotteen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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27 §
VALTUUSTOALOITTEET
Ei ollut.

28 §
ILMOITUSASIAT
Syksyn alustava kokousaikataulu annettiin kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Valtakunnallinen kehitysvammaisten kirkkopyhä sunnuntaina 11.9.2016
Kirkon 150-vuotisjuhla Orimattilan kirkossa 6.11.2016

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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29 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätösehdotus:
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen kello 19.40.

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

