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Vesa Honkavaara on 15.8.2019 saapuneella viestillään pyytänyt eroa kulttuuri- ja
vapaa-ajan lautakunnan jäsenyydestä.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustehtävästä voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valitsema toimielin. Kuntalain 78 §:n
mukaan jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö,
joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,
jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu
on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa
toimielimissä tulee kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia
ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä
ja varajäseniä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.
Koska kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnassa on 9 jäsentä, on naisia ja miehiä oltava kumpiakin vähintään 4. Tässä tapauksessa kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakuntaan valittavan uuden jäsenen tulee tasa-arvolain mukaan olla miespuolinen.
Kuntalain 70 §:n 1. momentin mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Suostumus on valinnan edellytys, joten se on annettava ennen valintaa. Laissa ei säädetä suostumuksen muo-

dosta, mutta se suositellaan annettavan kirjallisena.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakuntaan on toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 valittu seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Jäsen
Laura Syrjälä (pj)
Ida Välimaa (vpj)
Eeva Vesterinen
Sanna Kuula
Kalervo Maarto
Antti Seppä
Vesa Honkavaara
Karita Rodas-Peräkylä
Kaarlo Koimäki

Varajäsen
Jaana Laine
Jussi Tallqvist
Heidi Nordman
Joel Oksanen
Matti Waara
Antti Huttunen
Pasi Salonen
Kirsi Kauppinen
Tiina Haapala

Valmistelija

Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) myöntää eron Vesa Honkavaaralle kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan jäsenen tehtävästä; ja
2) valitsee uuden jäsenen kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakuntaan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) myöntää eron Vesa Honkavaaralle kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan
jäsenen tehtävästä; ja
2) valitsee uuden jäsenen kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakuntaan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021.
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