
SOMERON SEURAKUNTA  PÖYTÄKIRJA 1/2016  
Kirkkovaltuusto 
 
Aika:  9.2.2016 klo 18.00 – 18.34 
 
Paikka:  Someron seurakuntakeskus, sali 2 
 
Läsnä:   Aaltonen Marketta  valtuutettu 
  Eino Pauli   valtuutettu 
  Hakamäki Raila  varavaltuutettu 
  Kallio Anja   valtuutettu 
  Kankare Tarja  valtuutettu 
  Kujansuu Antti  valtuutettu 
  Känkänen Petri  valtuutettu 

Kärki Hanna-Liisa  valtuutettu 
  Lankinen Anu  valtuutettu 
  Lauren Leena  valtuutettu 

Lehtimäki Anneli  valtuutettu  
Manni Markku  valtuutettu 

  Mettovaara Elina  valtuutettu 
Mäki-Teeri Markku  valtuutettu 
Noki Katja   valtuutettu 
Pettersson Juho  valtuutettu 
Roto Colette   valtuutettu 
Roto Touko   valtuutettu 
Ruuhilehto Taina  valtuutettu  
Salonen Tuula  valtuutettu 
Veikkola Heikki  valtuutettu 
Älli Päivi   valtuutettu 
 

   
Poissa:  valtuutetut Lehtinen Riitta ja Merelle Jody 
 

 
Muut osallistujat: Ojakoski Asko  kirkkoherra 
  Parviainen Kirsi  sihteeri 
        
Asiat:  1 – 9 § 
 
Allekirjoitukset: 
 
  Juho Pettersson  Kirsi Parviainen 
  puheenjohtaja  sihteeri   
     
Tarkastus:  Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 
  Somerolla 9.2.2016 
 
 
  Elina Mettovaara  Markku Manni 
 
 
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ollut Someron seurakunnan kirkkoherranviraston 
ilmoitustaululla 1.2.2016 – 16.3.2016. 
 
 

Asko Ojakoski, kirkkoherra  



 

1 § 
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille 

viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla 
viikon ajan ennen kokousta (KJ 8:5, 2 mom.). 

 Kirkkovaltuuston kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen 
on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. 

 
 Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista, 

kirkkovaltuuston voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu 
kokouskutsussa (KJ 8:5, 3 mom.). 

 
 Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivät erityiset syyt ole 

esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen kokousta (työjärj. 
8:2 mom.). Kokouskutsu, käsiteltävien asioiden luettelo ja esityslista on lähetetty 
kirkkovaltuuston jäsenille 1.2.2016. 

 
 Kokouskutsu asialuetteloineen on ollut 1.2. – 9.2.2016 välisen ajan nähtävillä 

seurakunnan virallisella ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa. 
 
 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

saapuvilla (KL 7:4, 1 mom.). 
 
 Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan 

nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous 
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen (työjärj. 3:1-2 mom.). 

  
 ESITYS: Kirkkovaltuuston kokous todetaan 
 
  1) laillisesti koolle kutsutuksi 
  2) päätösvaltaiseksi. 
 

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen laulettiin virsi 54 ja 
kirkkoherra piti alkuhartauden. 

 
 Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että paikalla oli 21/23 

valtuutettua. 
 
 Valtuutettu Jody Merelle ei ollut paikalla. Valtuutettu Riitta Lehtinen ei 

ollut paikalla, mutta varavaltuutettu Raila Hakamäki oli kutsuttu paikalle. 
 
 1-2) Kirkkovaltuuston kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
  



2 § 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO 
 
 Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja 

allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6 1 mom.).  
 
 Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen 

pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan 
heti. Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä 
jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa 
kokouksessa. (työjärj. 4:1-2) 

 
 Kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston 

ja yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja ja seurakuntavaalien tuloksen vahvistamista 
koskeva vaalilautakunnan päätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai 
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin 
siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Seurakunnan muun 
viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti nähtävänä, jos asianomainen 
viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.  

 Alistus- ja valitusviranomaisen päätös siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai 
valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä samalla tavalla kuin 
kirkkoneuvoston pöytäkirja. 

 Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen 
tai valituksen tekemiselle varatun ajan. (KL 25:3) 

 
 Mikäli tarkastuksessa noudatetaan entiseen tapaan aakkosjärjestystä, 

tarkastusvuorossa ovat Elina Mettovaara ja Jody Merelle. 
 
 

ESITYS:  Kirkkovaltuusto päättää 
 
 1) valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös 

ääntenlaskijoina.   
      

2) että pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen tiistaina 9.2.2016 
kirkkoherranvirastossa. 

 
3) että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Someron seurakunnan 
kirkkoherranvirastossa 10.2.2016 alkaen.  

    
PÄÄTÖS: 1) Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, valittiin 

Elina Mettovaara ja Markku Manni.  
 
 2-3) Esityksen mukaisesti. 
 
 
 
  
 
 



 
 
   

3 § 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
 
 Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, 

jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden 
käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus. (työjärj. 9:1-2) 

 
 ESITYS: Kirkkovaltuusto päättää, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

 järjestyksessä. 
   
 
 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



4 § 
OHJEET KIRKOLLISKOKOUKSEN MAALLIKKOEDUSTAJIEN JA 
HIIPPAKUNTAVALTUUSTON MAALLIKKOJÄSENTEN VAALIEN TOIMITTAMISEEN 
  
 Kn 24.11.2015 § 132: 

Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali toimikaudeksi 
1.5.2016 – 30.4.2020 toimitetaan 9.2.2016. Kirkolliskokouksen maallikko- ja 
pappisedustajat sekä hiippakuntaneuvoston maallikko- ja pappisjäsenet valitaan 
erikseen hiippakunnittain suhteellisilla salaisilla vaaleilla. Kirkolliskokouksen 
maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalissa ovat 
äänivaltaisia kirkkovaltuustojen tai seurakuntaneuvostojen ja yhteisten 
kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. Äänioikeutettu voi äänestää myös ennakkoon 
lähettämällä vaalilippunsa suljetussa kuoressa vaalintoimittajalle. Tämän vuoksi ei 
kokouksesta tilapäisesti estyneen tilalle kutsuta varajäsentä. 
 
Tampereen hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitaan 10 maallikkoedustajaa ja 5 
pappisedustajaa. Ja hiippakuntavaltuustoon 14 maallikkojäsentä ja 7 pappisjäsentä.  
 
Tampereen hiippakunnan ehdokaslistojen yhdistelmä kirkolliskokouksen 
maallikkojäsenten vaalissa ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalissa 
9.2.2016 lähetetään valtuutetuille tammikuussa. 
 
ESITYS khra:  Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto 

toimittaa kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja 
hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin.  

 
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
 
Vaalisäännöksiä on uudistettu siten, että kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston  
vaaleissa voivat kaikki äänioikeutetut äänestää ennakkoon.  Siksi ohessa lähetetään  
vaaliliput kirkolliskokousedustajien vaalia varten (valkoinen) ja hiippakuntavaltuuston 
jäsenten vaalia varten (vihreä) sekä ehdokaslistojen yhdistelmät.  Ennakkoon 
äänestävän tulee toimittaa taitettu vaalilippunsa vaalin toimittajalle 
(kirkkoherranvirastoon) suljetussa kuoressa, jonka päälle hän on merkinnyt nimensä 

ja 
 sen, että kuori sisältää hänen äänestyslippunsa.  Sen, joka saapuu 
vaalikokoukseen, tulee ottaa mukaansa nyt lähetetyt vaaliliput. 
   
Kirkon vaalijärjestys sanoo asian pykälässä 80 näin: Jos pappi ei voi saapua 
rovastikunnan pappien vaalikokoukseen tai maallikkojäsenen ja maallikkoedustajan 
vaalissa äänioikeutettu ei voi saapua seurakunnan vaalikokoukseen, hän saa lähettää 
taitetun äänestyslippunsa vaalin toimittajalle suljetussa kuoressa, jonka päälle hän on 
merkinnyt nimensä ja sen, että siinä on hänen äänestyslippunsa. 
Vaalikokouskutsussa on ilmoitettava ennakkoäänestysmahdollisuudesta ja sen 
käyttämisen tavasta. Kutsun mukana on toimitettava ennakkoäänestyksessä 
tarvittava aineisto. 
 
 
 
 
 
 
Kv 9.2.2016 § 4: 
 
ESITYS: 1. Puheenjohtaja antaa kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalia ja  

hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalia koskevat seuraavat 
ohjeet: 

 
- Äänestys tapahtuu aakkosjärjestyksessä nimenhuudon mukaan. 



- Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalissa käytetään valkoista 
äänestyslippua ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalissa vihreää 
äänestyslippua. 

- Äänestyslippuun kirjoitetaan yhden ehdokaslistojen yhdistelmässä 
olevan ehdokkaan numero. 

- Äänestyslippu leimataan ja pudotetaan vaaliuurnaan. 
 
2. Kirkkovaltuusto toimittaa vaalit kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti. 

  
 PÄÄTÖS: 1-2) Esitys hyväksyttiin. 

 



5 § 
KIRKOLLISKOKOUKSEN MAALLIKKOEDUSTAJIEN VAALIN TOIMITTAMINEN 

 
Tampereen hiippakunnan ehdokaslistojen yhdistelmä kirkolliskokouksen 
maallikkoedustajien vaalissa 9.2.2016 on tämän esityslistan liitteenä 1. 
 
 
ESITYS:  1.  Puheenjohtaja julistaa kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin 

alkaneeksi ja näyttää läsnäolijoille, että vaaliuurna on tyhjä.  
 
 Ennakkoääniä ei oltu annettu. 
 

2.  Toimitetaan kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali. 
 
PÄÄTÖS: 1. Puheenjohtaja julisti kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin 

alkaneeksi ja näytti läsnäolijoille, että vaaliuurna on tyhjä. 
 
 2. Toimitettiin vaali, jossa kaikki läsnä olleet (21) äänioikeutettua 

äänestivät. 
 
 Äänestysliput laskettiin puheenjohtajan johdolla niitä avaamatta ja 

pöytäkirjaan merkittiin, että vaalissa oli annettu 21 äänestyslippua. 
 
 Äänestysliput suljettiin kirjekuoreen, joka sinetöitiin. 
 
 
  
 



6 §  
HIIPPAKUNTAVALTUUSTON MAALLIKKOJÄSENTEN VAALIN TOIMITTAMINEN 
 
 

Tampereen hiippakunnan ehdokaslistojen yhdistelmä hiippakuntavaltuuston  
 maallikkojäsenten vaalissa 9.2.2016 on tämän esityslistan liitteenä 2. 
 

ESITYS: 1.  Puheenjohtaja julistaa hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten 
vaalin alkaneeksi ja näyttää läsnäolijoille, että vaaliuurna on tyhjä.  

 
 Ennakkoääniä ei oltu annettu. 
 

2.  Toimitetaan hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali. 
 
 
PÄÄTÖS: 1. Puheenjohtaja julisti hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin 

alkaneeksi ja näytti läsnäolijoille, että vaaliuurna oli tyhjä. 
 

2. Toimitettiin vaali, jossa kaikki läsnä olleet (21) äänioikeutettua 
äänestivät. 

 
 Äänestysliput laskettiin puheenjohtajan johdolla niitä avaamatta ja 

pöytäkirjaan merkittiin, että vaalissa oli annettu 21 äänestyslippua. 
 
 Äänestysliput suljettiin kirjekuoreen, joka sinetöitiin. 
 
   

   
 
 

  

 



7 § 
TIEDOKSI TULEVAT ASIAT 
 
 Ei ollut muita asioita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8  § 
VALITUSOSOITUS  
  

ESITYS: Valitusosoitusta ei anneta, koska vasta hiippakunnan vaalilautakunnan 
päätöksestä voidaan valittaa (KVJ § 85). 

 
 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 § 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 
 PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.34. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 


