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Kirkkovaltuusto 
 
Aika:  28.2.2017 klo 18.00 – 18.35 
 
Paikka:  Someron seurakuntakeskus, sali 2 
 
Läsnä:  Aaltonen Marketta  valtuutettu 
   Eino Pauli   valtuutettu 
  Fonsell Tarja   varavaltuutettu 
  Haho Eevi   varavaltuutettu 
  Hakamäki Raila  varavaltuutettu 
  Kujansuu Antti  valtuutettu 
  Känkänen Petri  valtuutettu 

Kärki Hanna-Liisa  valtuutettu 
  Lankinen Anu  valtuutettu 
  Lauren Leena  valtuutettu 

Lehtimäki Anneli  valtuutettu  
 Mettovaara Elina  valtuutettu 

Mäki-Teeri Markku  valtuutettu 
Noki Katja   valtuutettu 
Pettersson Juho  valtuutettu 
Roto Colette   valtuutettu 
Ruuhilehto Taina  valtuutettu 
Tuuminen Outi  varavaltuutettu 
Veikkola Heikki  valtuutettu 
Älli Päivi   valtuutettu 

   
Poissa:  Kallio Anja   valtuutettu 
  Kankare Tarja  valtuutettu 
  Lehtinen Riitta  valtuutettu 
  Manni Markku  valtuutettu 
  Merelle Jody   valtuutettu 
  Roto Touko   valtuutettu 
  Salonen Tuula  valtuutettu 

  
Muut osallistujat: Ojakoski Asko  kirkkoherra 
  Parviainen Kirsi  sihteeri 
   
        
Asiat:  12 – 18 § 
 
Allekirjoitukset: 
 
  Juho Pettersson  Kirsi Parviainen 
  puheenjohtaja  sihteeri   
     
Tarkastus:  Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 
  Somerolla 28.2.2017 
 
 
  Tarja Fonsell   Pauli Eino 
 
 
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ollut Someron seurakunnan kirkkoherranviraston 
ilmoitustaululla 21.2. – 13.4.2017. 
 
 

Asko Ojakoski, kirkkoherra  



12 § 
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 21.2.2017.  

 
 Kokouskutsu asialuetteloineen on ollut 21.2. – 28.2.2017 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 16/23 

valtuutettua ja 4 varavaltuutettua. 
 
 Salonen oli ilmoittanut esteestä. Ryhmän I ensimmäinen varavaltuutettu 

Haho oli paikalla.  
 

Kallio oli ilmoittanut esteestä. Ryhmän I kolmas varavaltuutettu Fonsell 
oli paikalla. 
 
Manni oli ilmoittanut esteestä. Ryhmän II ensimmäinen varavaltuutettu 
Tuuminen oli paikalla. 
 
 
Lehtinen oli ilmoittanut esteestä. Ryhmän III ensimmäinen 
varavaltuutettu Hakamäki oli paikalla. 
 
Kankare, Merelle ja Roto T eivät olleet ilmoittaneet esteestä, joten 
varavaltuutettuja ei ollut kutsuttu. 
 
1-2) Kirkkovaltuuston kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 



13 § 
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 Anja Kallio ja Pauli Eino. 
 
 

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

ääntenlaskijoina.   
      

2) että pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen tiistaina 28.2.2017 
kirkkoherranvirastossa. 

 
3) että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Someron seurakunnan 
kirkkoherranvirastossa 1.3.2017 alkaen.  
 
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään seurakunnan virallisella 
ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa   
21.2. - 13.4.2017.      

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

Tarja Fonsell ja Pauli Eino. 
 
 2-3) Esitys hyväksyttiin. 

 



14 § 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



15 § 
KIRKKOHERRANVIRAN TÄYTTÄMINEN 
 
 Kn 8.2.2017 § 20: 

Seurakunnan kirkkoherra Asko Ojakoski on ilmoittanut irtisanoutuvansa 
kirkkoherranvirasta 1.9.2017 eläkkeelle siirtymisen vuoksi. 
 
KL 23 luku 11 § tarjoaa seuraavat vaihtoehdot: 
”Seurakunnan kirkkoherran valitsevat seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut 
jäsenet (kirkkoherran välitön vaali). 
Tuomikapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä päättää, että 
kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto 
(kirkkoherran välillinen vaali).” 
 
Kirkkoherranvaalin hallintomenettely (Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 23, Kirkko ja 
toiminta) –kirjasessa puolestaan ohjeistetaan: 
”Ennen viran haettavaksi julistamista on selvitettävä ne kriteerit, joiden perusteella 
potentiaalisten hakijoiden taitoa ja kykyä arvioidaan suhteessa avoimena olevaan 
virkaan.  Peruslähtökohtana on luonnollisesti viran tehtävät, jotka on määritelty 
kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 §:ssä.  Tämän lisäksi voidaan ottaa huomioon 
seurakunnan toimintaympäristöstä nousevat tarpeet, seurakunnan koko ja muut 
olosuhteet.”   
 
LAVA: Päätöksellä on vaikutusta lapsiin ja nuoriin. Työhön kuuluu työskentely ja 
palveluiden tarjoaminen lapsille, nuorille ja perheille. 
 
ESITYS khra: Kirkkoneuvosto päättää: 

1) Merkitä tiedoksi Asko Ojakosken irtisanoutumisen 
kirkkoherranvirasta 1.9.2017 lähtien. 

2) Esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto pyytää Tampereen 
hiippakunnan tuomiokapitulia päättämään, että Someron kirkkoherra 
valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto. 

3) Esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto lausuisi Tampereen 
hiippakunnan tuomiokapitulille seuraavaa viran erityisistä tarpeista: 
”Sen lisäksi, mitä KJ 6 luvun 13 §:ssä lausutaan kirkkoherran 
tehtävistä Someron seurakunnan kirkkovaltuusto pitää tärkeänä, 
että valittavalla kirkkoherralla olisi 
-sosiaaliset taidot, jotka auttavat hyvän työilmapiirin luomisessa ja 
verkostoitumisessa somerolaiseen todellisuuteen 
-johtamistaitoa ja stressinsietokykyä, jotka auttavat selviytymään 
heikentyvien taloudellisten resurssien ja kasvavien vaatimusten 
ristipaineessa 
-taitoa ja halua vapaaehtoistoiminnan ja uusien toimintamuotojen 
kehittämiseen 
-hyvää hallinnollista osaamista 
 
 
 
 

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto  
 

1)  merkitsi tiedoksi. 
 

2) hyväksyi esityksen. 
 

3) Esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto lausuisi Tampereen 
hiippakunnan tuomiokapitulille seuraavaa viran erityisistä tarpeista: 



”Sen lisäksi, mitä KJ 6 luvun 13 §:ssä lausutaan kirkkoherran tehtävistä 
Someron seurakunnan kirkkovaltuusto pitää tärkeänä, että valittavalla 
kirkkoherralla olisi 

-sosiaaliset taidot, jotka auttavat hyvän työilmapiirin luomisessa ja 
paikkakunnalla verkostoitumisessa  
-johtamistaitoa ja stressinsietokykyä, jotka auttavat selviytymään 
heikentyvien taloudellisten resurssien ja kasvavien vaatimusten 
ristipaineessa 
-taitoa ja halua vapaaehtoistoiminnan ja uusien toimintamuotojen 
kehittämiseen 
-hyvää hallinnollista osaamista 
 

Kv 28.2.2017 § 15: 
 
ESITYS: Kirkkovaltuusto  
 

1) pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulia päättämään, että 
Someron kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto. 
 
2) esittää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille viran erityisistä 
tarpeista seuraavaa: 
 
”Sen lisäksi, mitä KJ 6 luvun 13 §:ssä lausutaan kirkkoherran tehtävistä 
Someron seurakunnan kirkkovaltuusto pitää tärkeänä, että valittavalla 
kirkkoherralla olisi 

-sosiaaliset taidot, jotka auttavat hyvän työilmapiirin luomisessa ja 
paikkakunnalla verkostoitumisessa  
-johtamistaitoa ja stressinsietokykyä, jotka auttavat selviytymään 
heikentyvien taloudellisten resurssien ja kasvavien vaatimusten 
ristipaineessa 
-taitoa ja halua vapaaehtoistoiminnan ja uusien toimintamuotojen 
kehittämiseen 
-hyvää hallinnollista osaamista 

 
 
PÄÄTÖS: 1-2) Esitys hyväksyttiin. 
  

Merkittiin pöytäkirjaan Pauli Einon esittämä ponsi, että kirkkoherran 
virkaa hakevien kesken on järjestettävä julkinen keskustelutilaisuus. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 § 
TIEDOKSI TULEVAT ASIAT 
 
 Ei ollut muita asioita. 
 
 
 
 
 
 
 
17 §  
VALITUSOSOITUS  
  
 ESITYS: Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettävän liitteen 

 mukaisesti. 
 

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka on tämän pöytäkirjan 
liitteenä nro 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

18 § 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 
 PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35. 
 

 
 
 
 
 

 


