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KOKOUKSEN AVAAMINEN
KV § 19
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 § 1 mom.
”Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, minkä jälkeen toimitetaan
nimenhuuto.”
Ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäinen kokous: KJ 8:5
”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.”
Esitys

Pidetään alkuhartaus. Toimitetaan nimenhuuto. Valtuustokauden ensimmäisessä
kokouksessa puheenjohtajana toimii iältään vanhin valtuutettu, kunnes puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja on valittu. Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen avatuksi.
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KV § 20
KL:n 7 luku 4 § 1 mom.
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.”
KJ:n 8 luku 5 § 1,2 mom.
”Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneensä 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.”
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.”
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 § 2 mom.
”Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti
koollekutsutta ja päätösvaltainen.”
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 §
”Asioita valtuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen
esityslista, johon sisältyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston
ehdotus valtuuston päätökseksi. Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat
on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme
päivää ennen valtuuston kokousta. Mikäli valtuusto päättää panna jonkin asian
pöydälle tai palauttaa asian kirkkoneuvostolle asiaan liittyviä esityslistan liitteitä ei
toimiteta valtuutetuille uudelleen, jos asian lopullinen käsittely tapahtuu vuoden
kuluessa.
Esitys

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä 12 / 15.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI JA NÄHTÄVILLÄ OLO
KV § 21
KJ:n 7 luku 6 §
”Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa
ja sihteeri varmentaa. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei
tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä.
Sillä, joka on ollut kokouksessa asiaa päättämässä tai esitellyt asian, on oikeus esittää
päätöksestä eriävä mielipiteensä. Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Jos
eriävän mielipiteen esittäjä tahtoo saada perustelunsa pöytäkirjaan liitetyksi, hänen on
annettava ne kirjallisina sihteerille viimeistään pöytäkirjaa tarkistettaessa.”
KL:n 25 luku 3 §
”Kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvoston päätökset,
seurakuntavaalien tuloksen vahvistamista koskeva päätös sekä niitä koskevat valitustai alistusviranomaisten päätökset on, jollei niitä tämän lain tai kirkkojärjestyksen
mukaan ole pidettävä salassa, saatettava seurakunnan tai seurakuntien jäsenille
yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan
ilmoitustaululle.
Mitä 1 mom. on säädetty koskee vastaavasti seurakunnan muunkin toimielimen
pöytäkirjaa tai sen osaa, mikäli toimielimen tai sen puheenjohtaja katsoo sen
tarpeelliseksi.”
KJ:n 23 luku 2 § 1 mom.
”Jollei seurakunnan jäsenten tietoon saatettavasta hallinnollisesta kuulutuksesta ole
edellä tai kirkon vaalijärjestyksessä muuta määrätty, se pannaan julki seurakunnan
ilmoitustaululle vähintään 7 päivän ajaksi.”
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 § 1 mom.
”Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. Valtuusto erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkistetaan heti.”
Esitys

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Tarkastusvuorossa ovat kirkkovaltuuston jäsenet
Perävainio Eliisa ja Puukka Urho.
Kirkkovaltuuston tämän kokouksen pöytäkirja tarkistetaan 13.8.2020 klo 14 -15
kirkkoherranvirastossa.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä KL 23 luku 2 §:n 1 mom. mukaisesti
kirkkoherranvirastossa
13.8.2020 – 14.9.2020 kirkkoherranviraston aukioloaikoina.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ollut kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 03.08.2020 alkaen.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
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ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
KV § 22
Pystyäkseen toteamaan läsnäolijat kunkin pykälän kohdalla tulee kirkkovaltuuston
päättää asioiden käsittelyjärjestys kussakin kokouksessa erikseen.
Esitys

Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsun
esityslistan.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan
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KIRKKOHERRANVAALI
KV § 23

KN 16.6.2020 § 53
Kirkkoherranvaali pidetään joko välillisinä tai välittöminä vaaleina.
Esitys: Esitetään, että vaali pidetään välillisinä, jolloin uuden kirkkoherran valitsee
Ypäjän kirkkovaltuusto. Neuvoston päätös tulee vielä viedä tuomiokapitulin
pappiasessorin tietoon jatkovalmisteluja varten.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

”Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä päättää, että
kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto
(kirkkoherran välillinen vaali).” (KL 23:11 § 2 mom.)
Tämän lisäksi seurakunnan lausunnosta tulisi käydä ilmi kirkkoherran viran erityiset
tarpeet eli millaista kirkkoherraa seurakunta on etsimässä. Lähtökohtana on
kirkkoherran viran tehtävät, jotka on määritelty kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 §:ssä.
Tämän lisäksi voidaan ottaa huomioon seurakunnan toimintaympäristöstä nousevat
tarpeet, seurakunnan koko ja seurakunnan muut olosuhteet.
Kun lausunto on toimitettu kapituliin, voidaan kirkkoherran virka julistaa haettavaksi.

KN 12.8.2020 § 66
Ypäjän seurakunnan kirkkoherran vaali pidetään tulevana syksynä.
Esitys: Esitetään, että kirkkoherranvaali pidetään välillisenä, jolloin kirkkoherran
valitsee Ypäjän seurakunnan kirkkovaltuusto. Neuvosto keskustelee viran erityisistä
tarpeista (KJ 6 luku, 13 §) sekä johtoryhmän esityksestä (liite 3-4), muuttaa niitä
tarpeen mukaan ja hyväksyy ne.

PÄÄTÖS: Neuvosto esittää, että kirkkoherran vaalit pidetään välillisenä. Viran
erityistarpeisiin lisätään, että katsotaan eduksi kokemusta eri työaloista.
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KV 12.8.2020
Esitys

Esitetään, että kirkkoherranvaali pidetään välillisenä, jolloin kirkkoherran valitsee
Ypäjän seurakunnan kirkkovaltuusto. Valtuusto keskustelee viran erityisistä tarpeista
(KJ 6 luku, 13 §) sekä johtoryhmän esityksestä (kirkkoneuvoston liitteet 1-2), muuttaa
niitä tarpeen mukaan ja hyväksyy ne.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

METSÄN MYYNTI
KV § 24
Kahdella seurakunnan omistamalla metsäpalstalla, Tuuraan osa ja Kujala, tehdään
vielä tänä kesänä hakkuita.
Esitys

Kirkkovaltuusto hyväksyy puukaupat, joiden markkinahinta-arvio liitteessä (liite 3)
PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaan.

MUUT ASIAT
KV § 25

Tarkastusmerkinnät

Pj

siht.

Tark.

Tark

YPÄJÄN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

Nro
3/2020

Kokouspäivämäärä
12.8.2020

TIEDOKSI TULEVAT ASIAT
KV § 26
-

Nuorisotyönohjaajan äitiysvapaan sijaisuus
Kirkon katon kuntotutkimus
Kirkkoherranvirasto siirtyy seurakuntakodille syyskuun loppuun mennessä.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
KV § 27
Esitys:

Kirkkovaltuusto päättää antaa oheisen valitusosoituksen ja puheenjohtaja päättää
kokouksen.
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
PÄÄTÖS: Kirkkoherra piti loppuhartauksen, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti
kokouksen klo 19.18.
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