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N:o 01/2022

Kokousaika:

Torstaina 10.2.2022 klo 18:00 – 18:20

Paikka:

Karkkilan Pohjanpirtti, Tammelantie 1

Käsitellyt asiat:

§1 – 6§

Puheenjohtaja:

Kivilä

Jorma

Muut päätöksentekijät:

Auvinen
Erola
Jumisko
Järvinen
Keskinen
Klemola
Kuusela
Paavilainen
Rantala
Rantala
Rosvall
Röykkä
Stenholm
Talikka
Teivonen
Vepsäläinen

Hannamari
Erpo
Essi
Jari-Pekka
Tuure
Raine
Jorma
Pekka
Klaus
Titta
Jaana
Hannu
varajäsen
Aulis
Pentti
Juha
varajäsen
Tero

Muut osallistujat:

poissa

poissa
poissa

Haapa-aho Riitta, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Lähdekorpi Marja, sihteeri
Brofeldt Leena, kirkkoneuvoston jäsen

Allekirjoitukset:
Puheenjohtaja

___________________
Jorma Kivilä

Sihteeri

_____________________
Marja Lähdekorpi

Pöytäkirja tarkastettu
____________________
Aulis Stenholm

_____________________
Pentti Talikka

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Karkkilan seurakunnan taloustoimistossa 17.2.2022 - 17.3.2022.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on seurakunnan ilmoitustaululla Karkkilan kirkossa
Huhdintie 6, 17.2.2022 lähtien.
Sihteeri
Marja Lähdekorpi
Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Karkkilan seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontuu torstaina 10. päivänä helmikuuta
2022, Pohjanpirtillä, Tammelantie 1.
Kokouskutsu asialuetteloineen on seurakunnan jäsenten nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla Kirkossa Huhdintie 6, Karkkila 3.2.2022 – 10.2.2022.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Karkkilan seurakunnan taloustoimistossa, Huhdintie 9, 17.2.2022–17.3.2022.
Karkkilassa, helmikuun 2. päivänä 2022

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Jorma Kivilä

Kokouksen laillisuus todetaan…
Myönnetään mahdolliset vapautukset kokoukseen osallistumisesta ja mahdollisesti kutsutaan varajäsenet osallistumaan kokoukseen.
Toimitetaan nimenhuuto kokouksen päätösvaltaisuuden toteamiseksi.

Kirkkovaltuusto:
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi.
Kokouksesta poissaolostaan ovat etukäteen ilmoittaneet Kristiina Vuorela ja Olli Otava.
Varamieheksi kutsuttiin Vuorelalle, Juha Teivonen ja Otavalle, Hannu Röykkä.
Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin, paikalla on 13 jäsentä ja 1 varajäsen.
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Kv 2§

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan ennen
17.2.2022.
Kirkkovaltuusto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aulis Stenholm ja Pentti Talikka.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

Pöytäkirja
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Kv 3§
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KARKKILAN SEURAKUNNAN VARSINAINEN JÄSEN JA VARAJÄSEN MÄNTSÄLÄN SEURAKUNNAN KEHITYSVAMMAISTYÖN JOHTOKUNTAAN
KIRKKONEUVOSTO 5§, 19.1.2022
Mäntsälän seurakunnan kehitysvammaistyön johtokunnan jäsenten kaksivuotiskausi
päättyy vuoden 2021 lopussa. Johtokunnan jäsenet on valittu sopijaseurakunnista
valintavuoron mukaisessa järjestyksessä. Sopimuksen mukaisesti on Karkkilan seurakunnan vuoro valita jäsen ja hänelle varajäsen Mäntsälän seurakunnan kehitysvammaistyön johtokuntaan vuosiksi 2022-2023. Lopullisen valinnan suorittaa kirkkovaltuusto.
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ velvoittaa kirkkoneuvoston arvioimaan päätöstensä mahdollisia lapsivaikutuksia. Läsnäolojäsenen ja varajäsenen valinnalla kehitysvammaistyön johtokuntaan on jonkin verran vaikutuksia kehitysvammaisten lasten ja nuorten osallisuuteen ja hyvinvointiin.
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee läsnäolojäsenen ja
varajäsenen Mäntsälän seurakunnan kehitysvammaistyön johtokuntaan
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
___________________________________
Kirkkoneuvoston edellisessä kokouksessa 15.12.2021 päätösesityksessä käsiteltiin virheellisesti läsnäolojäsenyyttä. Kyseessä on varsinainen jäsen ja tämän varajäsen Mäntsälän seurakunnan kehitysvammaistyön johtokunnassa. Esityslistan liitteistä puuttui Uudenmaan kehitysvammaistyön papin kirje sopijaseurakunnan kirkkoherralle. Se on nyt
liitteenä 2.
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ velvoittaa kirkkoneuvoston arvioimaan päätöstensä mahdollisia lapsivaikutuksia. Läsnäolojäsenen ja varajäsenen valinnalla kehitysvammaistyön johtokuntaan on jonkin verran vaikutuksia kehitysvammaisten lasten ja nuorten osallisuuteen ja hyvinvointiin.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee varsinaisen jäsenen
sekä tälle varajäsenen Mäntsälän seurakunnan kehitysvammaistyön johtokuntaan.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
___________________________________
Kirkkovaltuusto: Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokuntaan
1. varsinaiseksi jäseneksi valittiin Sanna Vuorela.
2. varajäseneksi valittiin Eija Boije.
Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

Pöytäkirja
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Kv 4§
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VUODEN 2022 VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN
KIRKKONEUVOSTO 6§, 19.1.2022
Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnissa toimitetaan syksyllä 2022 seurakuntavaalit. Vaalit järjestetään 20.11.2022 jumalanpalveluksen jälkeen, kuitenkin viimeistään klo 11. Vaalien ennakkoäänestysaika on 8.-12.11.2022.
Vuoden 2022 seurakuntavaalien toimittamisesta huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto (KL 23:19). Vaalilautakunta tulee asettaa 31.5.2022
mennessä (KVJ 2:4,1).
Vaalilautakunta vastaa seurakuntavaaleissa seuraavista tehtäväkokonaisuuksista:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Valmistavat tehtävät vaaleja varten
Äänioikeutettujen luetteloon liittyvät tehtävät
Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja ehdokaslistojen laadinta
Ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen toimittaminen
Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely
Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen toimittaminen
Ääntenlaskenta ja vaalin tuloksen vahvistaminen
Vaalien jälkitoimenpiteet

Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkolain mukaan puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä
olla vähintään viisi.
Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä päätöstä tehtäessä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat
kokoukseen sähköisesti. (KL 7:4). Vaalilautakuntaan on hyvä valita enemmän jäseniä
kuin laissa edellytetään ja riittävästi varajäseniä, jotta vaalikelpoisuuden menetys tai
muut yllättävät tilanteet eivät vaikuta lautakunnan päätösvaltaisuuteen.
Vaalilautakuntaan ja voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1). Lisäksi luottamustoimeen voidaan valita vain sellainen vaalikelpoinen henkilö, joka on antanut tehtävään suostumuksensa (KL 23:3,1). Vaalikelpoisuusvaatimukset koskevat myös kirkkoherraa. Jos kirkkoherra asuu muualla eikä ole virkaseurakuntansa jäsen, voidaan hänet
kuitenkin esim. kutsua asiantuntijaksi vaalilautakuntaan. Tällöin hänellä on oikeus olla
läsnä, mutta ei osallistua päätösten tekemiseen vaalilautakunnassa.
Jäseniä valittaessa on syytä huomioida, että ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa
Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________
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olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. (KL 23:19,4). Kirkko-herraa koskevat samat esteellisyyssäännökset. Koska ehdokkaat eivät vaalilautakuntaa nimettäessä ole vielä tiedossa, on tästäkin syystä vaalilautakuntaan syytä nimetä riittävä
määrä jäseniä ja varajäseniä.
Vaalilautakunnan jäseniä nimettäessä, tulee huomioida, että toimielimessä olisi sekä
miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Myös vaalilautakunnan varajäsenissä tulee olla miehiä ja naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).
Kirkkovaltuusto nimeää myös vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. (KVJ 2:4,1). Vaalilautakunta nimeää ensimmäisessä kokouksessaan itselleen sihteerin, jonka ei tarvitse olla vaalilautakunnan jäsen.

Päätösehdotus: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan
ja valitsee vaalilautakunnan puheenjohtajan ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä siinä järjestyksessä, jonka mukaan he tulevat jäsenten
sijaan.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
___________________________________

Kirkkovaltuusto:
1. Vaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin Leena Brofeldt, Hannu Bogdanoff,
Inge-Maij Bergman, Eija Boije ja Lauri Moisander.
2. Vaalilautakunnan varajäseniksi valittiin Kari Laine, Mia Sundström, Tapio Meskanen,
Leena Örn ja Pauli Halmetoja.
3. Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Leena Brofeldt.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

Pöytäkirja
Kirkkovaltuusto
Kv 5§
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ILMOITUSASIOITA

Kirkkovaltuusto: Merkittiin tiedoksi, että ilmoitusasioita ei ollut.

Kv 6§

VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan liitteenä

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

