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Aika

16.11.2020 klo 18.00

Paikka

seurakuntakoti

ASIALISTA/ESITYSLISTA

Keijo Leppänen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Tämän kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä seurakuntakodilla 18.11.2020 – 18.12.2020
kirkkoherranviraston aukioloaikoina.
Tämä asiakirja on ollut seurakuntakodin ilmoitustaululla 9.11.2020 alkaen.
Ypäjä

Vesa Parikka
Kirkkoherra
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Kokouksen avaaminen
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien vaali ja nähtävillä olo
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Veroprosentti 2021
Kirkkoherran valinta
Tiedoksi tulevat asiat
Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen
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Aika

16.11.2020 klo 18.00

Paikka

seurakuntakoti

Osallistujat

Läsnä/Poissa

jäsen
jäsen
jäsen
kv:n puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kv:n varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen

Muut osallistujat
Kneuv pj
Lääninrovasti
Sihteeri

Heikkilä Piia
Kaunela Juhani
Kolinkanta Anne
Leppänen Keijo
Lintukangas Jari
Lähde Taru
Nieminen Veikko
Paloposki Jouni
Perävainio Eliisa
Puukka Urho
Saastamoinen Kaarina
Toivonen Raija
Tuomonen Esa
Vähämäki Sirpa
Äijälä Sirpa

Poissa
Läsnä
Läsnä
Läsnä
Läsnä
Läsnä
Poissa
Läsnä
Poissa
Läsnä
Läsnä
Läsnä
Läsnä
Läsnä
Läsnä

Parikka Vesa
Esa Löytömäki
Jenna Meriruoho

Keijo Leppänen
Puheenjohtaja

Jenna Meriruoho
Sihteeri

Käsitellyt asiat §§ 28 - 35
Pöytäkirjan Ypäjän kirkkoherranvirastolla
tarkastus
17.11.2020 klo 14 - 16

Pöytäkirjan tarkistaja
Pöytäkirja
Yleisesti
nähtävillä

Pöytäkirjan tarkistaja

Ypäjän seurakuntan kirkkoherranvirastossa
18.11.2020 – 18.12.2020
kirkkoherranviraston aukioloaikoina.

Pöytäkirjanote sisältää pykälät
Otteen oikeaksi todistaa
Ypäjällä
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KOKOUKSEN AVAAMINEN
KV § 28
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: Kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja totesi kokouksen avatuksi klo
18.07. Todettiin Lääninrovasti Esa Löytömäelle osallistumis- ja puheoikeus.
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KV § 29
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 jäsentä.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI JA NÄHTÄVILLÄ OLO
KV § 30
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
Saastamoinen Kaarina ja Toivonen Raija.
Kirkkovaltuuston tämän kokouksen pöytäkirja tarkistetaan 17.11.2020 klo 14 -16
kirkkoherranvirastossa.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä KL 23 luku 2 §:n 1 mom. mukaisesti
kirkkoherranvirastossa 18.11.2020 – 18.12.2020 kirkkoherranviraston aukioloaikoina.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ollut kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 09.11.2020 alkaen.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
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ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
KV § 31
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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VEROPROSENTTI 2021
KV § 32
KN 21.10.2020 § 80
Kirkollisverotuloksi kuluvalle vuodelle 2020 on arvioitu 485.000,00 euroa. Syyskuun loppuun
mennessä kirkollisverotuloa on kertynyt 361.481,93 euroa. Tämä on 74,5 prosenttia arvioidusta ja
vastaa samaa kertymää kuin viime vuoden syyskuun lopussa. Kirkkohallitus on saanut päivityksen
keväällä tehtyyn seurakuntakohtaiseen kirkollisverotaulukkoon ja sen mukaan Ypäjän seurakunnan
kirkollisverokertymä olisi 483.000,00 euroa vuonna 2021. Verokertymää arvioitaessa on kuitenkin
huomioitava sekä talouden yleinen kehitys, että paikkakunnan työllisyystilanne ja seurakunnan
jäsenten ansiotulojen määrä.
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Ypäjän seurakunnan
kirkollisveroprosentti vuonna 2021 on edelleen 1.9 %.
PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaan.

KV 16.11.2020 § 32
Esitys

Kirkkovaltuustolle esitetään, että se hyväksyy kirkkoneuvoston esityksen
kirkollisveroprosentin pitämisestä vuonna 2021 edelleen 1,9 %:ssa.
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto hyväksyi Ypäjän seurakunnan kirkollisveroprosentiksi
vuodelle 2021 1.9%.
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KIRKKOHERRAN VALINTA
KV § 33
KN 05.11.2020 § 89

Vaalilautakunta on haastatellut hakijat, perehtynyt asiakirjoihin ja tehnyt arviointinsa hakijoista.
Hakijat on haastateltu 4.11. vaalilautakunnan toimesta. Paikalle oli kutsuttu myös kirkkovaltuuston
jäsenet kuulemaan haastattelua.
Kaikille avoin paneelikeskustelu pidettiin 4.11. klo 18 kirkossa pj. Keijo Leppäsen johdolla.
Vaalilautakunta piti tämän jälkeen 4.11. kokouksen, jossa se teki ehdotuksensa kirkkoneuvostolle.
Vaalilautakunta arvioi kaikki hakijat hyviksi johtamaan Ypäjän seurakuntaa. Ypäjän seurakunnan
kirkkovaltuuston lausunnon (12.8.2020 § 23) mukaan ”Ypäjän seurakunta on pieni, kuuden
henkilön työyhteisö, jossa kirkkoherra on seurakunnan ainut pappi. Kirkkoherran toivotaan olevan
kokenut, yhteistyökykyinen, hallintoa taitava sekä kirkon tunnustukseen sitoutunut.”
Tuomiokapituli on todennut kaikki hakijat kelpoisiksi kirkkoherran virkaan. Se on lisäksi
suorittanut ansiovertailun, jossa se katsoo Juha Arosen ja Pentti Lehdon täyttävän parhaiten
seurakunnan asettamat vaatimukset. Vaalilautakunta yhtyy tuomiokapitulin arvioon.
Vaalilautakunta on arviossaan ottanut huomioon hakijoiden taidon ja kyvyn suhteessa haettavana
olevaan virkaan (KJ 6:16 §), yleiset nimitysperusteet sekä viran erityiset tarpeet. Hakemusten,
Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin lausunnon, haastattelujen ja paneelikeskustelun
perusteella on mahdollista arvioida hakijoiden taitoa ja kykyä hoitaa Ypäjän seurakunnan
kirkkoherran virkaa.
Kaikilla hakijoilla katsottiin olevan hyvät edellytykset hoitaa Ypäjän seurakunnan kirkkoherran
virkaa. Kuitenkin Juha Aronen ja Pentti Lehto asetettiin etusijalle.
Juha Arosen pitkä kokemus seurakunnan hallinnosta (yli 16 v) on selvästi eniten hakijoista. Hänellä
on myös pisin kokemus hakijoista seurakunnan työssä (20 v. ja 11 kk). Hänen suorittamansa Kirjo 3
–johtamiskoulutus on korkein kirkossa annettava johtamiskoulutus. Lisäksi hänen
työyhteisökonsulttikoulutuksensa antaa taitoja työyhteisödynamiikan hallintaan ja ratkaisuihin
johtamistehtävässä. Hänen kirkolliset koulutuksensa ovat monipuolisia ja tukevat yksipappisen
seurakunnan laaja-alaista työtä. Hänellä on jo ennestään kokemusta ja yksipappisten seurakuntien
työstä. Hänen luottamustehtävänsä kertovat kyvystä verkostoitua ja luoda yhteyksiä. Haastattelussa
Aronen ilmensi erinomaisesti kokemustaan ja kykyään soveltaa taitojaan työssä.
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Pentti Lehdon johtamiskokemus kirkkoherrana on n. kaksi kuukautta. Seurakuntatyöstä hänellä on 2
v. 9 kk kokemusta. Työssään isossa Messukylän seurakunnassa hänellä on johtamiskokemusta
tuovia vastuita mm. lähikirkkoalueen vastuupappina ja laajennetun johtoryhmän jäsenenä. Hänen
aiempi kokemuksensa yrityselämässä on vahvistanut monipuolisesti taitoja johtamistyössä. Se
ulottuu myös taloushallinnon ja rakennusosaamisen puolelle. Haastattelussa hän osasi keskittyä
olennaiseen ja vastasi selkeästi kysymyksiin.
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Juha Arosen valintaa Ypäjän kirkkoherran
virkaan työkokemuksensa, osaamisensa ja haastattelussa ilmenneiden
ominaisuuksiensa perusteella seurakunnan johtamisessa.
Lopullisen valinnan jälkeen pyydetään Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta
viranhoitomääräys kirkkoherran virkaan Ypäjällä 1.4.2021 alkaen.
Kirkkoherranvaali on ehdollinen ja virkaan valitun on esitettävä kirkkolain 6:33 §:n
mukainen rikosrekisteriote tuomiokapitulille viimeistään 30 päivän kuluessa ehdollista
valintaa koskevan päätöksen tiedoksisaannista uhalla, että päätös muutoin raukeaa.
PÄÄTÖS: Vesa Parikka poistui kokouksesta klo 17.07 tämän pykälän käsittelyn
ajaksi, jolloin puheenjohtajaksi tuli varapuheenjohtaja Jouni Paloposki. Lääninrovasti
Esa Löytömäelle osallistumis- ja puheoikeus.
Hyväksytään esityksen mukaan.
Lääninrovasti Esa Löytömäki poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo 17.40.
Vesa Parikka palasi kokoukseen klo 17.41.

KV 16.11.2020 § 33
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Juha Arosen valintaa Ypäjän kirkkoherran
virkaan työkokemuksensa, osaamisensa ja haastattelussa ilmenneiden
ominaisuuksiensa perusteella seurakunnan johtamisessa.

PÄÄTÖS: Valtuustossa esitettiin vastaehdotus, jonka seurauksena suoritettiin suljettu
lippuäänestys. Ääntenlaskijoina toimivat Kaarina Saastamoinen ja Raija Toivonen.
Ääniä annettiin yhteensä 12
Hylättyjä ääniä: 0
Juha Aronen: 7
Pentti Lehto: 5
Tero Kuparinen: 0
Samuel Mäkinen: 0
Kirkkovaltuusto on valinnut Juha Arosen seuraavaksi Ypäjän seurakunnan
kirkkoherraksi.
Kirkkoherranvaali on ehdollinen ja virkaan valitun on esitettävä kirkkolain 6:33 §:n
mukainen rikosrekisteriote tuomiokapitulille viimeistään 30 päivän kuluessa ehdollista
valintaa koskevan päätöksen tiedoksisaannista uhalla, että päätös muutoin raukeaa.
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TIEDOKSI TULEVAT ASIAT
KV § 34
Ei ollut tiedoksi tulevia asioita.

Tarkastusmerkinnät

Pj

siht.

Tark.

Tark

YPÄJÄN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Nro

Sivu

Kirkkovaltuusto

16.11.2020

4/2020

39

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
KV § 35
Esitys:

Kirkkovaltuusto päättää antaa oheisen valitusosoituksen ja puheenjohtaja päättää
kokouksen.
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto antoi oheisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo
18.34.
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