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ASIALISTA/ESITYSLISTA

Keijo Leppänen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Tämän kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä seurakuntakodilla 31.12.2020 – 31.01.2021
seurakuntatoimiston aukioloaikoina.
Tämä asiakirja on ollut seurakuntakodin ilmoitustaululla 21.12.2020 alkaen.
Ypäjä
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Kirkkoherra
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Aika

30.12.2020 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
Talouspäällikkö
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

Vesa Parikka
Löytömäki Esa
Moberg Tiitta
Meriruoho Jenna

poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

läsnä
läsnä
läsnä
poissa

Keijo Leppänen
Tiitta Moberg
Puheenjohtaja
Sihteeri
Käsitellyt
asiat
§§ 36 – 45
Pöytäkirjan Ypäjän seurakuntatoimistossa
tarkastus
heti kokouksen jälkeen

Pöytäkirja
Yleisesti
nähtävillä

Pöytäkirjan tarkistaja
Pöytäkirjan tarkistaja
Ypäjän seurakunnan seurakuntakodilla
31.12.2020 – 31.01.2021
seurakuntatoimiston aukioloaikoina.

Pöytäkirjanote sisältää pykälät
Otteen oikeaksi todistaa
Ypäjällä

YPÄJÄN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Nro

Sivu

Kirkkovaltuusto

30.12.2020

5/2020

43

KOKOUKSEN AVAAMINEN
KV § 36
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: Esitys hyväksyttiin.
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KV § 37
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, jolleivat 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: Esitys hyväksyttiin.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI JA NÄHTÄVILLÄ OLO
KV § 38
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
Vähämäki Sirpa ja Äijälä Sirpa.
Kirkkovaltuuston tämän kokouksen pöytäkirja tarkistetaan seurakuntatoimistossa heti
kokouksen jälkeen.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä KL 23 luku 2 §:n 1 mom. mukaisesti
seurakuntatoimistossa 31.12.2020 – 31.1.2021 seurakuntatoimiston aukioloaikoina.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ollut seurakuntatoimiston
ilmoitustaululla 21.12.2020 alkaen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
KV § 39
Pystyäkseen toteamaan läsnäolijat kunkin pykälän kohdalla tulee kirkkovaltuuston
päättää asioiden käsittelyjärjestys kussakin kokouksessa erikseen.
Esitys

Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsun
esityslistan.
PÄÄTÖS: Pykälät 41 talousarvio 2021 ja 42 kirkkoherran valinta vaihdettiin
käsiteltäväksi toisin päin.
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SAIRAALASIELUNHOIDON JÄSENET
KV § 40

Sairaalasielunhoidon johtokunta Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa on
kokouksessaan 6.10.2020 (pöytäkirja 2/2020 § 22) päättänyt seuraavaa:
Päätöspyyntö Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan ja Lammin seurakuntien
seurakuntaneuvostoille sekä Lopen, Riihimäen, Tammelan ja Ypäjän
seurakuntien kirkkovaltuustoille, jotta näistä kukin valitsisi oman
sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsenensä ja tämän henkilökohtaisen
varajäsenen vuoksiksi 2021-2022
Sairaalasielunhoitotyön sopimuksen 2 §:n mukaan Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan
seurakuntaneuvosto valitsee yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen
toimikaudeksi kerrallaan. Tämän lisäksi aakkosjärjestyksen mukaisesti kuuden muun
sopijaseurakunnan seurakuntaneuvostot tai kirkkovaltuustot valitsevat kukin
vuorollaan yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen samasta seurakunnasta
kaksivuotiskaudeksi. Humppilan, Janakkalan ja Jokioisten seurakutien valitsemat
jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet ovat erovuorossa.

Päätös:
Päätettiin pyytää Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan ja Lammin seurakuntaneuvostoja
sekä Lopen, Riihimäen, Tammelan ja Ypäjän kirkkovaltuustoja valitsemaan vuoden
2020 viimeisessä kokouksessa sairaalasielunhoidon johtosäännön edellyttämän
jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen sairaalasielunhoidon johtokuntaan
kaksivuotiskaudeksi 2021–2022.
Esitys:

Kirkkovaltuustolle esitetään, että se valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen
varajäsenen sairaalasielunhoidon johtokuntaan kaksivuotiskaudeksi 2021–2022.
PÄÄTÖS: Sairaalasielunhoidon johtokuntaan kaksivuotiskaudeksi 2021-2022 valittiin
jäseneksi Esa Tuomonen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Juhani Kaunela.
Johtokunnan ensimmäinen kokous pidetään 27.1.2021.

Tarkastusmerkinnät

Pj

siht.

Tark.

Tark.

YPÄJÄN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Nro

Sivu

Kirkkovaltuusto

30.12.2020

5/2020

48

KIRKKOHERRAN VALINTA
KV § 41
KN 17.12.2020 § 110
Lakimiesasessori Jorma Juutilainen hiippakunnan tuomiokapitulista on lähettänyt seuraavan
tiedotteen koskien Ypäjän seurakunnan kirkkoherran vaalia sen jälkeen, kun virkaan valittu Juha
Aronen oli ilmoittanut, ettei ota virkaa vastaan:
Ypäjän seurakunnan kirkkoherranvaali, virantäyttömenettelyn jatkaminen
Diaarinumero DTAM/229/01.01.01/2020
Esittelijä

Lakimiesasessori Jorma Juutilainen

Perustelut:

Ypäjän seurakunnan kirkkoherran virkaa hakivat määräaikaan 18.9.2020
mennessä Juha Aronen, Tero Kuparinen, Pentti Lehto ja Samuel
Mäkinen.
Tuomiokapituli päätti 14.10.2020, että Juha Aronen, Tero Kuparinen,
Pentti Lehto ja Samuel Mäkinen ovat kelpoisia hakemaan Ypäjän
seurakunnan kirkkoherran virkaa. Tuomiokapituli antoi myös lausunnon
kelpoisista hakijoista.
Ypäjän seurakunnan kirkkovaltuusto on suorittanut kirkkoherran välillisen
vaalin 16.11.2020 § 33. Vaalissa Juha Aronen sai 7 ääntä ja Pentti Lehto
5 ääntä. Virkaan tuli siten valituksi Juha Aronen.
Juha Aronen on 30.11.2020 ilmoittanut tuomiokapitulille, ettei hän ota
Ypäjän seurakunnan kirkkoherran virkaa vastaan.
KJ 6 luvun 20 §:n 2 momentti:
Jos virkaan valittu on saamassa viranhoitomääräyksen useampaan
virkaan, hänen on viivytyksettä ilmoitettava tuomiokapitulille, minkä viran
hän ottaa vastaan. Jos hän peruuttaa hakemuksensa, virka on julistettava
uudelleen haettavaksi, jollei kirkkovaltuusto, seurakuntaneuvosto tai
kappelineuvosto menettele kirkkolain 6 luvun 11 §:n 1 momentin 5 kohdan
mukaisesti.
KL 6 luvun 11 §:n 1 momentin 5) -kohta:
Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun:
[…]
5) virkaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä
virantoimituksen aloittamispäivää virkaan valitaan joku muu virkaa
hakenut, kelpoisuusehdot hakuajan päättyessä täyttänyt hakija
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Koska Juha Aronen ei ottanut Ypäjän seurakunnan kirkkoherran virkaa
vastaan, tulee seurakunnan joko pyytää tuomiokapitulilta viran julistamista
uudelleen haettavaksi tai suorittaa uusi kirkkoherranvaali muiden virkaa
hakeneiden välillä.
Esitys

Tuomiokapituli päättää kehottaa Ypäjän seurakuntaa pyytämään
tuomiokapitulilta kirkkoherran viran julistamista uudelleen haettavaksi tai
suorittamaan uuden kirkkoherranvaalin.

Tuomikapituli on käsitellyt asian istunnossaan 16.12.2020.
Lääninrovasti Esa Löytömäellä läsnäolo- ja puheoikeus tämän pykälän ajan.
Tero Kuparinen, Pentti Lehto ja Samuel Mäkinen ovat puhelinkeskusteluissa ilmaisseet olevansa
edelleen käytettävissä Ypäjän seurakunnan kirkkoherraa valittaessa.
Vaalilautakunta kokoontui ennen neuvoston kokousta 17.12.2020 klo 16.30 ja antoi oman
esityksensä asiasta neuvostolle.
Vaalilautakunta piti hyvänä, että vaali suoritetaan muiden, jäljellä olevien ehdokkaiden välillä.
Uuden vaaliprosessin käynnistäminen ei ole tarpeen.
Ehdokkaista Pentti Lehto oli tuomiokapitulin ja seurakunnan ansiovertailun perusteella hyvä
ehdokas kirkkoherraksi ja täytti vaatimukset, joita seurakunta asetti kirkkoherralle. Myös
haastattelussa Lehto osasi keskittyä olennaiseen ja vastasi selkeästi kysymyksiin. Vaalilautakunta
oli yksimielisesti hänen kannallaan.
Esitys

Esitetään kirkkovaltuustolle, että valtuusto joko julistaa kirkkoherran viran uudelleen
haettavaksi tai suorittaa uuden kirkkoherranvaalin.
PÄÄTÖS: Vesa Parikka poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja
puheenjohtajaksi valittiin Juhani Kaunela.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Pentti Lehdon valintaa Ypäjän kirkkoherran
virkaan ansiovertailun ja haastattelun perusteella.
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.
Lääninrovasti Esa Löytömäki poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
Vesa Parikka palasi kokoukseen klo 17.20.

KV 30.12.2020 § 41
Esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Pentti Lehdon valintaa Ypäjän kirkkoherran
virkaan ansiovertailun ja haastattelun perusteella.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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TALOUSARVIO 2021
KV § 42
KN 10.12.2020 § 102
Talousarviovuoden 2021 kirkollisverotuloksi on arvioitu 483.000,00 euroa.
Yhteiskunnallisten tehtävien hoidosta valtion korvauksena maksettavaa avustusta
seurakunnan on arvioitu saavan 45.500,00.
Talousarvion toimintatuotot ovat 143.544,00 euroa ja toimintakuluja talousarviossa on
641.699,00 euroa. Puunmyyntituottoa on arvioitu saatavan 20.000,00 euroa.
Kohdentumisesta johtuvia sisäisiä eriä on yhteensä 87.294,00 euroa.
Vuoden 2021 talousarvion vuosikate on 15.455,00 euroa alijäämäinen ja lopullinen
tulos poistojen 17.806,34 euroa jälkeen osoittaa 33.257,34 euroa alijäämää.
Investointeihin vuodelle 2021 on varattu 20.000,00 euroa.
Hautainhoitorahaston tuloksi on arvioitu 32.500,00 euroa ja menoksi 33.000,00 euroa.
Rahaston tulos arviossa on 0,00 euroa rahoitustuottojen (500,00) jälkeen.
LAVA: Päätöksellä on suoraa ja välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Esitys (tp):

Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion esitetyssä muodossa ja esittää sitä
edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

KV 30.12.2020 § 42
Esitys (tp):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2020 talousarvio sekä vuosien
2021 ja 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmat hyväksytään esitetyssä muodossa.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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MUUT ASIAT
KV § 43
1. Kirkkoherra tiedotti seurakunnan jumalanpalvelus videotallenteista.

TIEDOKSI TULEVAT ASIAT
KV § 44

Ei tiedoksi tulevia asioita.
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VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
KV § 45
Esitys:

Kirkkovaltuusto päättää antaa oheisen valitusosoituksen ja puheenjohtaja päättää
kokouksen.
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 ja antoi valitusosoituksen, joka
on pöytäkirjan liitteenä.
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