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Kokousaika

24.4.2019 kello 18.15 – 19.00

Kokouspaikka

Seurakuntakoti, Sanantie 5, Muurame

Läsnä

Aho Suvi-Jaana
Hammaren Pirkko
Heikkilä Pasi
Honkamäki Juha
Juujärvi Mikael
Juuti Asko
Lahtinen Tommi
Lampinen Johanna
Majander Marjut
Melleri Arja
Minkkinen Pirjo
Niemelä Kirsi
Nikamaa Arto
Nokkala Jorma
Nuutinen Annikki
Oksanen Aulikki
Paatelainen Kirsti
Rajala Arto
Rinne Risto
Ristaniemi Tapani
Saarimäki Reetta
Salmela Matti
Vuorenmaa Kari
Äyräväinen Raine

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen poissa
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Muut osallistujat:

Heikki Kangas, talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä.

Hiltunen Antti, Pohjoisen Keski-Suomen rovastikunnan
lääninrovasti ja Viitasaaren seurakunnan kirkkoherra.
Allekirjoitukset:
puheenjohtaja
Arto Rajala

pöytäkirjanpitäjä
Heikki Kangas

Pöytäkirjan tarkistus: Kokouksen jälkeen 24.4.2019.
Allekirjoitukset:
Pasi Heikkilä
pöytäkirjan tarkastaja

Käsitellyt asiat

§§ 15 – 23 sekä KL:n 24:10 mukainen valitusosoitus

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 25.4.2019 - 25.5.2019

Todistaa

Juha Honkamäki
pöytäkirjan tarkastaja

Arto Rajala, puheenjohtaja
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Alkuhartaus lääninrovasti Antti Hiltunen. Virsi 105.
15 §.

Nimenhuuto ja esteitten hyväksyminen.

Päätös: Suoritettiin nimenhuuto. Estyneenä olivat: Johanna Lampinen, hänen sijalleen oli pyydetty
varajäsen Raine Äyräväinen. Paikalla 22 varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.
16 §.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
17 §.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
18 §.

Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. He toimivat samalla
tarvittaessa ääntenlaskijoina. Vuorojärjestyksen mukaan vuorossa olisivat: Heikkilä Pasi ja
Honkamäki Juha
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Pasi Heikkilä ja Juha Honkamäki.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet:-

19 §. Muuramen seurakunnan kirkkoherran vaali
Liitteet:

1. Hakemukset
2. Yhteenveto hakijoista
3. Nimikirjaote Laitinen Mikko
4. Nimikirjaote Lampinen Pasi
5. Nimikirjaote Myllykoski Heikki
6. Nimikirjaote Partanen Panu
7. Nimikirjaote Toivio Antti
8. Laitinen Mikko opintosuoritteet
9. Lampinen Pasi ansioluettelo
10. Partanen Panu CV
11. Kirkkoneuvoston kysymykset
12. Muuramelaisen vastaukset
13. Tuomiokapitulin pöytäkirjanote, haastattelut, arviointi salassa pidettävä, esitellään
iltakoulussa
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Esittely: Puheenjohtaja Arto Rajala
Aikaisemmin päätettyä:
________________________________________
KV 4/2018
”42 § b. Päätösehdotus kapitulin kysymykseen haluako seurakunta välittömän
vai välillisen vaalin
Tuomiokapituli kysyi Muuramen seurakunnan kirkkovaltuustolta, haluaako se
kirkkoherran vaalin vaalitavaksi välittömän vai välillisen vaalin?
Kirkkoneuvosto käsitteli tämän kysymyksen kokouksessa 6, 2018
”6, 2018, 80 §. Kirkkoherran vaalin vaalitapa
Esitys: Kirkkoherra
Kirkkojärjestyksen muutos vaalitavasta (799/2013) tuli voimaan 1.
tammikuuta 2014 ja se mahdollistaa kaksi toisistaan poikkeavaa
käytäntöä. Näiden säännösten mukaan seurakunnan kirkkoherra
valitaan edelleen ensisijaisesti välittömällä vaalilla, jossa äänioikeus on
18 vuotta täyttäneillä seurakunnan jäsenillä (kirkkoherran välitön
vaali).
Kirkkovaltuuston pyynnöstä tuomiokapituli voi kuitenkin päättää, että
kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa seurakunnan
kirkkovaltuusto (kirkkoherran välillinen vaali). Päätös välillisen vaalin
toimittamisesta tulee tehdä ennen viran julistamista haettavaksi.
a. Kirkkoherran välittömässä vaalissa Lapuan hiippakunnan
tuomiokapituli tutkii hakijoiden kelpoisuuden virkaan ja tekee
vaaliehdotuksen, jollei virkaa julisteta uudelleen haettavaksi, että
saataisiin lisää hakijoita.
Tämän jälkeen tuomiokapituli voi niin harkitessaan pyytää
kirkkovaltuustolta lausunnon virkaan kelpoisista hakijoista
ennen vaaliehdotuksen tekemistä. Vaaliehdotuksessa
tuomiokapituli asettaa vaaliehdokkaiksi kolme
kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa vaalisijoille siinä
järjestyksessä kuin heidät katsotaan taitaviksi ja kykeneviksi
virkaan ottaen huomioon seurakunnan kirkkoneuvoston
asettamat viran erityiset tarpeet. Tuomiokapituli ei enää ota
kantaa vaaliehdotuksen ulkopuolelle mahdollisesti jääneiden
hakijoiden kelpoisuuteen, koska ylimääräistä vaaliehdokasta eli
ehdokasta neljänneltä vaalisijalta ei voi enää asettaa. Välitön
vaali käydään ainoastaan vaalisijoille asetettujen hakijoiden
kesken.
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Kirkkoherran välittömässä vaalissa on mahdollista järjestää
ennakkoäänestys ja suorittaa se muuallakin kuin seurakunnan
kirkkoherranvirastossa. Kun välitön vaali on saanut lainvoiman,
tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen sille, joka on saanut
vaalissa enimmät äänet.
On hyvä huomata, että viralle asetettujen erityisten vaatimusten
merkitys on kasvanut. Tornion seurakunnan toimitetussa
kirkkoherranvaalissa Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin
jäsenen tekemässä vaaliehdotuksessa jätettiin huomioimatta
yhden hakijan huomattava kokemus viran keskeisessä
täyttöperusteessa ja hänelle ei annettu vaalisijaa. Valituksen
jälkeen toimitettu vaali todettiin laittomaksi ja velvoitettiin
toimittamaan vaali uudelleen.
b. Kirkkoherran välillisessä vaalissa tuomiokapituli antaa
hakijoista seurakunnalle lausunnon, jossa todetaan hakijoiden
kelpoisuus ja arvioidaan hakijoita heidän osoittamansa kyvyn,
taidon ja kansalaiskunnon perusteella.
Välillisessä vaalissa kirkkoherra valitaan seuraavasti:
seurakunnan tarpeiden ja viran tehtävien määrittely, virka auki,
kelpoisuuden arviointi ja lausunto seurakunnalle hakijoista,
haastattelu ja ansiovertailu, vaali, vaalin tulos ja muutoksen
haku mahdollisuus ja lopuksi valtakirjan antaminen.
Kirkkovaltuustossa toteutettavassa vaalissa, jos kukaan
kelpoisista hakijoista ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä,
toimitetaan samassa kokouksessa uusi vaali kahden eniten ääniä
saaneen välillä. Tässä toisessa vaalissa eniten ääniä saanut tulee
valituksi.
Jos valtuuston toimittamassa kirkkoherran vaalin ratkaisevassa
äänestyksessä äänet ovat menneet tasan, ratkaisu siirretään
tuomiokapitulille, joka antaa viranhoitomääräyksen toiselle
eniten ääniä saaneista hakijoista ottaen huomioon hakijoiden
arvioinnit.
Tässä kirkkoherran vaalitavan muutoksella pyritään saamaan
valintaprosessi sellaiseksi, että se tukee parhaan hengellisen
johtajan ja hyvän henkilöstöhallinnollisen ja seurakuntatalouden
osaajan valintaa kirkkoherran virkaan. Tavoitteena on ollut
myös lyhentää ja yksinkertaistaa valintamenettelyä.
Vaihtoehtoisten valintatapojen avulla voidaan paremmin ottaa
huomioon seurakuntien tarpeet ja alueellinen tuntemus.
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Vaalitapojen vertailua: Välittömän vaalin etuja ovat perinteisyys (vrt.
presidentin vaali, vaalisaarnat ja niin edelleen) sekä seurakuntalaisen
oikeus kirkkoherra. Kirkkoherran suorassa kansanvaalissa
äänestäminen virkistää seurakunnan hengellistä elämää. Tuomiokapituli
asettaa vaaliehdotuksessa kaikista hakijoista kolme vaaliehdokasta.
Riskinä on, että vaalin pienellä äänestysprosentilla pieni ydinjoukko
paikallisseurakunnasta valitsee tuomikapitulin jo karsimasta
hakijajoukosta kirkkoherran.
Välillisen vaalitavan etuna ovat paikallisseurakunnan vastuun
lisääntyminen ja tutkivampaan valintaotteeseen (esimerkiksi
näytesaarnat, vaalipaneelit ja psykologiset testit) ohjaavat käytännöt.
Välillisestä vaalitavasta on viime vuosilta kokemuksia yhä enenevässä
määrin.
Molemmat vaalitavat ovat kustannuksiltaan ja työmäärältään
paikallisseurakunnalle samaa suuruusluokkaa eli noin 6000 – 6500
euroa. Molemmilla vaalitavoilla on mahdollista löytää seurakunnalle
hyvä kirkkoherra.
Ehdotus: Kirkkoneuvosto tekee valtuustolle ehdotuksen vaalitavasta. Kirkkoneuvosto
esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla.
Päätös: Ehdotuksen mukaan. Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla.
Tiedoksi/toimenpiteet: Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli.

42 § c. Muuramen seurakunnan kirkkoherranviran erityiset vaatimukset
Tuomiokapituli kysyi Muuramen seurakunnan kirkkovaltuustolta Muuramen
seurakunnan kirkkoherran viran erityisistä tarpeista?
Kirkkoneuvosto käsitteli tämän kysymyksen edellisessä kokouksessa 6, 2018,
mutta asian sisällön päättää lopullisesti kirkkovaltuusto eli lopussa on korjattu
päätösesitys.
Kn6, 2018, 81 §. Muuramen seurakunnan kirkkoherranviran
erityiset vaatimukset
Esitys: Kirkkoherra
Riippumatta vaalitavasta seurakunnan kirkkoneuvoston on laadittava
Muuramen seurakunnan kirkkoherranviran erityiset vaatimukset.
Kirkkoneuvosto päättää kirkkoherranviran erityisistä vaatimuksista eli
niistä asioista, joita uudelta kirkkoherralta edellytetään. Kirkkoherralta
edellytetään seurakunnan jäsenyyttä, ja sellaista terveydentilaa, joka
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mahdollistaa viranhoidon. Kirkkoherranviran täyttöön ei sovelleta
koeaikaa, Kl 6 luku 17 § 5 mom mukaan.
Kirkkoherra ehdottaa kirkkoneuvostolle keskustelun pohjaksi, että uuden
valittavan kirkkoherran viran erityisinä vaatimuksina voisivat olla:
Muuramen seurakunta on keskikokoinen ja kasvava keskisuomalainen
seurakunta. Etsimme Muuramen seurakuntaan kirkkoherraa, joka pystyy
johtamaan sitä innostavalla otteella.
Viranhoito edellyttää:
-

hyvää seurakunnan työn ja hallinnon tuntemusta sekä
nuorekkaan toimintaympäristön ymmärtämistä
hyviä johtamistaitoja muuttuvassa toimintaympäristössä sekä
hyviä henkilöstö- ja talousjohtamisen taitoja
vahvaa teologista osaamista ja hengellistä näkemystä
muutosvalmiutta sekä kykyä uudistaa seurakuntatyötä muutosten
keskellä
vapaaehtoistoiminnan innostamisen ja johtamisen taitoja
kykyä verkostoitua- ja tehdä yhteistyötä tässä
toimintaympäristössä sekä kohdata eri tavoin ajattelevia ihmisiä
hyviä vuorovaikutustaitoja ja monipuolisia viestintätaitoja eri
toimintaympäristöissä
lämmintä asennetta sekä työtovereihin että seurakuntalaisiin
päin
hyvä englanninkielen taito katsotaan eduksi

Päätös: Kirkkoneuvosto edellyttää valittavan kirkkoherran erityisinä
ominaisuuksina:
Muuramen seurakunta on keskikokoinen ja kasvava keskisuomalainen
seurakunta. Etsimme Muuramen seurakuntaan kirkkoherraa, joka pystyy
johtamaan sitä innostavalla otteella.
Viranhoito edellyttää:
-

hyvää seurakunnan työn ja hallinnon tuntemusta sekä
nuorekkaan toimintaympäristön ymmärtämistä
hyviä johtamistaitoja muuttuvassa toimintaympäristössä sekä
hyviä henkilöstö- ja talousjohtamisen taitoja
vahvaa teologista osaamista ja laajaa hengellistä näkemystä
muutosvalmiutta sekä kykyä uudistaa seurakuntatyötä muutosten
keskellä
vapaaehtoistoiminnan innostamisen ja johtamisen taitoja
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kykyä verkostoitua- ja tehdä yhteistyötä tässä
toimintaympäristössä sekä kohdata eri tavoin ajattelevia ihmisiä
hyviä vuorovaikutustaitoja ja monipuolisia viestintätaitoja eri
toimintaympäristöissä
lämmintä asennetta sekä työtovereihin että seurakuntalaisiin
päin
hyvä englanninkielen taito katsotaan eduksi

Kirkkoherra poistui asian käsittelyn ajaksi ja puheenjohtajaksi tuli
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Matti Salmela.”
Uusi päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se keskustelee
kirkkoneuvoston esittämistä kirkkoherran viran erityisistä vaatimuksista, tekee
tarvittavat korjaukset kirkkoneuvoston yllä olevaan esitykseen ja hyväksyy valittavan
kirkkoherran viran erityiset vaatimukset.
Päätös: Kirkkovaltuusto edellyttää valittavan kirkkoherran erityisinä ominaisuuksina:
Muuramen seurakunta on keskikokoinen ja kasvava keskisuomalainen seurakunta.
Etsimme Muuramen seurakuntaan kirkkoherraa, joka pystyy johtamaan sitä
innostavalla otteella.
Viranhoito edellyttää:
-

hyvää seurakunnan työn ja hallinnon tuntemusta sekä nuorekkaan
toimintaympäristön ymmärtämistä
- hyviä johtamistaitoja muuttuvassa toimintaympäristössä sekä hyviä henkilöstöja talousjohtamisen taitoja
- vahvaa teologista osaamista ja laajaa hengellistä näkemystä
- muutosvalmiutta sekä kykyä uudistaa seurakuntatyötä muutosten keskellä
- vapaaehtoistoiminnan innostamisen ja johtamisen taitoja
- kykyä verkostoitua- ja tehdä yhteistyötä tässä toimintaympäristössä sekä
kohdata eri tavoin ajattelevia ihmisiä
- hyviä vuorovaikutustaitoja ja monipuolisia viestintätaitoja eri
toimintaympäristöissä
- lämmintä asennetta sekä työtovereihin että seurakuntalaisiin päin
- hyvä englanninkielen taito katsotaan eduksi
Tiedoksi/toimenpiteet: tuomiokapituli
43 §. Välillisen vaalin järjestys ja aikataulu
Esitys: Kirkkoherra
Välillisen vaalin toimittamisen järjestys ja aikataulu on seuraava:
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1. Kirkkoneuvosto päättää valmisteluryhmän valinnasta. Luontevinta on, että
kirkkoneuvosto toimii valmisteluryhmänä.
2. Hakuajan päätyttyä tuomiokapituli haastattelee hakijat ja antaa lausuntonsa
hakijoista.
3. Tuomiokapituli määrää Muuramen seurakunnan kirkkoherranvaalille
valmistelijan. (Hänen matka- ja palkkiokuluihin pitää varata noin 3500 euroa).
Todennäköisesti valmistelija on uusi nimitettävä lääninrovasti.
4. Valmisteluryhmä kutsuu omaan haastatteluunsa hakijat tai osan niistä.
Haastattelun tavoitteena on saada kuva hakijan motivaatiosta, teologisista
näkemyksistä, seurakuntatyön tulevaisuuden näkymistä sekä sen haasteista ja
mahdollisuuksista, johtamiskokemuksesta ja osaamisesta sekä erityistarpeisiin
liittyvästä kokemuksesta ja osaamisesta. Haastattelun kesto jokaisen hakijan
kohdalla on keskimäärin noin 45 minuuttia. Riittävän kattava
kysymysapparaatti pitää valmistella etukäteen ja käyttää samaa
haastattelumateriaalia kaikkien hakijoiden kanssa. Haastattelua varten on hyvä
valita yksi sihteeri, joka kirjaa kaikki vastaukset.
5. Valmisteluryhmä järjestää seurakuntalaisille ja valtuustolle mahdollisuuden
kuulla ehdokkaita ja kutsuu siksi osan hakijoista seurakuntalaisten ja
kirkkovaltuuston kuultavaksi.
6. Tämän jälkeen valmisteluryhmä valitsee 2-3 hakijaa, jotka se lähettää
soveltuvuusarvioon. (Yksi soveltuvuusarvio maksaa aina 1000 euroa eli
varaudutaan 3x 1000 euroa tähän. Jyväskylässä on hyvä testaajatoimisto.)
Soveltuvuusarvion raportit perustuvat etukäteistehtäviin sekä yhden päivän
aikana suoritettuihin haastatteluihin ja yksilö- ja ryhmätehtäviin.
7. Saatuaan soveltuvuusarvion vaalin valmistelija ja kirkkoneuvosto tekevät
kirkkovaltuustolle esityksen valittavasta kirkkoherrasta. Tuomiokapitulin
määräämä vaalin toimittaja voi valmistella yhdessä neuvoston kanssa esityksen
valtuustolle, mutta hän ei voi esitellä asiaa neuvostolle tai valtuustolle. Siksi
kirkkoneuvosto päättää, että talouspäällikkö toimii asian esittelijänä sekä
kirkkoneuvostossa että kirkkovaltuustossa.
8. Tällä aikataululla meillä on mahdollisesti valittu kirkkoherra toukokuussa
2019 ja hän kykenee aloittamaan virassa 1.9.2019.
Ehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa ja esittää, että kirkkovaltuusto merkitsee aikataulun
tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: 44 §. Kirkkoherranvaalin valmisteluryhmän valinta
Esitys: Kirkkoherra
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Jos kirkkoneuvosto päätyy esittämään kirkkoherran valinnassa välillistä vaalia, on
hyvä päättää millainen ryhmä luottamushenkilöitä toimivat kirkkoherranvaalin
valmisteluryhmänä.
Luontevinta tässä asiassa on, että koko kirkkoneuvosto toimii valmisteluryhmänä
yhdessä tuomiokapitulin määräämän Muuramen seurakunnan kirkkoherranvaalin
toimittajan kanssa.
Samalla on hyvä kutsua valmisteluryhmälle sihteeri. Luontevaa on, että sihteerinä
toimii talouspäällikkö Heikki Kangas, joka tarpeen vaatiessa pyytää itselleen apua.
Ehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa ja esittää, että kirkkovaltuusto merkitsee
valmisteluryhmän ja sihteerin valinnan tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.”
___________________________
KN 22.1.2019
”10 §. Kirkkoherranvirkaa hakeneet ja valinnan aikataulu
Heikki Myllykoski ja Johanna Lampinen poistuivat käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana
toimi varapuheenjohtaja Matti Salmela.
Kirkkoherranviran hakuaika päättyy 18.1.2019. Tämän jälkeen hakijoiden nimet on
saatavissa tuomiokapitulista. Hakijoiden nimet ilmoitetaan näin ollen vasta
kokouksessa.
Kirkkoherran vaalin valmistelijaksi on tuomiokapituli (DLAP/234/01.01/2018),
nimennyt lääninrovasti Antti Hiltusen Pohjoisen Keski-Suomen rovastikunnasta. Hän
tulee kokoukseen esittäytymään ja keskustelemaan alustavasti kirkkoherran vaaliin
liittyvistä asioista ja aikatauluista.
Kirkkoneuvostossa on päätetty (6/2018, 83§), että kirkkoherran välillisessä vaalissa
valmisteluryhmä on kirkkoneuvosto ja sihteerinä toimii talouspäällikkö.
Ehdotus: Merkitään tiedoksi kirkkoherran virkaa hakeneet ja vaaliin liittyvä
aikataulu.
Päätös: Merkittiin tiedoksi kirkkoherran virkaa hakeneet:
Laitinen Mikko, Hankasalmen seurakunnan kirkkoherra
Lampinen Pasi, perheneuvoja, Jyväskylän seurakunta
Myllykoski Heikki, Muuramen seurakunnan kappalainen, vs.
kirkkoherra
Partanen Panu, Toivakan seurakunnan kirkkoherra
Toivio Antti, Uuraisten seurakunnan kirkkoherra
Tuomiokapituli haastattelee virkaa hakeneet 24.1.2019.
Tuomiokapituli antaa lausunnon hakijoista 20.2.2019.
Kirkkoneuvosto haastattelee kaikki viisi hakijaa 12.3. Haastattelukysymykset
valmistelevat Heikki, Matti, Asko ja Pirkko.
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Muuramelaiseen kirkkoherrojen esittely. (14.3. ilmestyvään Muuramelaiseen
pyydetään hakijoilta vastaukset viiteen työntekijöiden laatimaan kysymykseen, jotka
laitetaan facebookiin ja netti sivuille heti.)
Muuramelaisen lehtijutun jälkeen kirkkoherrojen paneeli koko seurakunnalle
sunnuntaina messun jälkeen kaikille viidelle hakijalle. (esim. 17.3.2019) Paneelin
vetää Arto Rajala.
Hakijoille tehdään soveltuvuuskokeet. Heikki selvittää tekijän. Soveltuvuuskokeisiin
lähtijät valitaan 19.3.2019
Neuvosto tekee esityksen valtuustolle.
Valtuusto tekee päätöksen.”
______________________________________________
KN 12.3.2019
”19 §. Muuramen seurakunnan kirkkoherran virkaa hakeneiden ehdokkaiden
haastattelut
Liitteet:
1. Hakemukset, nimikirjaotteet, yhteenveto hakijoista, Tuomiokapitulin
haastattelu
20.2.2019 pöytäkirjaote (salassa pidettävä julkisuuslaki 24§, 29
mom.)
2. Haastattelu kysymykset
3. Hakijoiden vastaukset ennakko kysymyksiin, julkaistaan seurakunnan
kotisivuilla ja Muuramelaisessa 14.3.2019.
Hakuaika Muuramen seurakunnan kirkkoherran virkaan päättyi 18.1.2019.
Virkaan ilmoittautui viisi hakijaa, Hankasalmen seurakunnan kirkkoherra
Mikko Laitinen, Jyväskylän perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvoja
Pasi Lampinen, Muuramen seurakunnan kappalainen (vs. kirkkoherra) Heikki
Myllykoski, Toivakan seurakunnan kirkkoherra Panu Partanen ja Uuraisten
seurakunnan kirkkoherra Antti Toivio.
Tuomiokapituli haastatteli hakijat 24.1.2019. Kaikki hakijat täyttävät kelpoisuuden
kirkkoherran virkaan.
Kirkkoherran virkaa hakeneille on tiedotettu haastatteluaikataulusta sähköpostitse
23.1.2019 vastaanottokuittauksella. Kaikki olivat kuitanneet vastaanottaneensa
sähköpostin.
Haastatteluaikataulu:

klo 15.00 Heikki Myllykoski
klo 16.00 Pasi Lampinen
klo 17.00 RUOKAILU
klo 17.30 Mikko Laitinen
klo 18.30 Panu Partanen
klo 19.30 Antti Toivio

Kirkkoneuvosto valtuutti kokouksessaan (KN 22.1.2019; 10§) Asko Juutia, Pirkko
Hammarenia, Matti Salmelaa ja Heikki Kangasta valmistelemaan haastattelu
kysymyksiä. Ennalta valmistellut haastattelu kysymykset esittää Asko Juuti.
Tarvittaessa kaikki neuvoston jäsenet voivat esittää lisäkysymyksiä.
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Ehdotus: Varapuheenjohtaja ehdottaa, että kirkkoneuvosto haastattelee hakijat.
Käsittely: (salassa pidettävä julkisuuslaki 24§, 29 mom.)
Heikki Myllykosken haastattelu klo 15.00 – 15.40
Pasi Lampisen haastattelu klo 15.50 – 16.27
Mikko Laitisen haastattelu klo 17.30 – 18.10
Panu Partasen haastattelu klo 18.30 – 19.05
Antti Toivion haastattelu klo 19.25 – 20.10
Päätös: Kaikki ehdokkaat haastateltiin. Kirkkoneuvosto päättää soveltuvuustesteihin
lähetettävistä hakijoista kokouksessaan 19.3.2019.”
__________________________________
KN 19.3.2019
”32 §. Kirkkoherran virkaa hakeneiden lähettäminen soveltuvuustesteihin
Esitys: Talouspäällikkö Heikki Kangas
Kirkkoneuvosto päättää, ketkä kirkkoherranvirkaa hakeneista lähetetään
soveltuvuustesteihin. Ehdokkaat haastateltiin 12.3.2019, jossa he antoivat
suostumuksensa soveltuvuustesteihin. Kirkkohallitus on kilpailuttanut
soveltuvuustestejä tekevät yritykset. Kilpailutuksen voitti Personnel yhtiö. Yhtiöllä on
toimipiste myös Jyväskylässä. Kirkkohallitus on tehnyt seurakuntien puolesta
sopimuksen testien hinnoista. Johtaja-arvioinnin hinta on 868,- euroa/henkilö (sis.
alv.). Kirkkoherran vaaleja varten on talousarvioon varattu soveltuvuustesteihin
3000,- euroa. Testiin valitut henkilöt ilmoitetaan Personnel yhtiölle, joka sitten sopii
testattavien kanssa ajankohdasta. Alustavasti on sovittu, että testitulokset olisivat
valmiina 1.4.2019 mennessä.
Ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee soveltuvuustesteihin lähetettävät kirkkoherranvaali
ehdokkaat.
Talouspäällikkö ilmoittaa Personnelille testattavien yhteystiedot.
Päätös: Soveltuvuustesteihin lähetetään Heikki Myllykoski, Panu Partanen ja Antti
Toivio.
Vs. kirkkoherra Heikki Myllykoski ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Johanna
Lampinen poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn alkaessa. Puheenjohtajana toimi
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Matti Salminen §§ 32 -34.”
______________________________
KN 9.4.2019
”39 §. Kirkkoherran vaali
Esittelijä: Matti Salmela
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Vs. kirkkoherra Heikki Myllykoski ei osallistunut kokoukseen pykälän käsittelyn
aikana. Puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Matti Salmela
Ehdotus: Personnel yhtiöstä Terhi Tuukkanen esittelee aluksi soveltuvuustestien
tulokset. Salassa pidettävät testin tulokset jaetaan kirkkoneuvoston jäsenille pykälän
ajaksi. Kirkkoneuvosto tekee ehdotuksen kirkkovaltuustolle valittavasta
kirkkoherrasta aikaisemmin jaetun materiaalin, haastattelujen ja soveltuvuustestien
tulosten perusteella.
Päätös: Lapuan tuomiokapituli on todennut kaikki viisi hakijaa: Mikko Laitinen, Pasi
Lampinen, Heikki Myllykoski, Panu Partanen ja Antti Toivio, kelpoisiksi Muuramen
seurakunnan kirkkoherran virkaan. Tuomiokapituli on 20.2.2019 tekemänsä
haastattelun perusteella todennut vahvimmiksi hakijoiksi Heikki Myllykosken ja Panu
Partasen.
Seurakunta oli määritellyt kirkkoherran erityisinä ominaisuuksina seuraavaa:
”Muuramen seurakunta on keskikokoinen ja kasvava seurakunta.
Etsimme Muuramen seurakuntaan kirkkoherraa, joka pystyy johtamaan
sitä innostavalla otteella.
Viranhoito edellyttää
-

hyvää seurakunnan työn ja hallinnon tuntemusta sekä
nuorekkaan toimintaympäristön ymmärtämistä
hyviä johtamistaitoja muuttuvassa toimintaympäristössä sekä
hyviä henkilöstö- ja talousjohtamisen taitoja
vahvaa teologista osaamista sekä hengellistä näkemystä ja kykyä
kohdata eri tavoin ajattelevia ihmisiä
muutosvalmiutta sekä kykyä uudistaa seurakuntatyötä muutosten
keskellä
vapaaehtoistoiminnan innostamisen ja johtamisen taitoja
kykyä verkostoitua- ja tehdä yhteistyötä tässä
toimintaympäristössä sekä kohdata erilaisia katsomuksia
hyviä vuorovaikutustaitoja ja monipuolisia viestintätaitoja eri
toimintaympäristöissä
myötäelävää ja lämmintä asennetta sekä työtovereihin että
seurakuntalaisiin päin
erinomaisen suomen- ja tyydyttävän ruotsin- lisäksi hyvää
englanninkielen taitoa”

Hakemusten ja haastattelujen perusteella kirkkoneuvosto päätti lähettää hakijoista
kolme: Heikki Myllykoski, Panu Partanen ja Antti Toivio, soveltuvuustesteihin.
Soveltuvuustesteihin lähetetyt vastasivat kirkkoneuvoston arvion mukaan parhaiten
viran vaatimuksiin ja edellä mainittuihin erityisiin edellytyksiin. Soveltuvuustestit
tehtiin 27.3.2019 Jyväskylässä Personnel yhtiössä.
Terhi Tuukkanen Personnel yhtiöstä esitti kirkkoneuvostolle soveltuvuustestien
tulokset.
Kirkkoneuvosto on vaalia valmistelevana ottanut arviossaan huomioon hakijoiden
taidon ja kyvyn suhteessa haettavaan virkaan (KJ 6:16 §), yleiset nimitysperusteet
sekä viran erityiset tarpeet. Hakemusten, Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin
lausunnon, haastattelujen, Muuramen seurakuntakodilla tapahtuneen kaikille
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seurakuntalaisille avoimen paneelikeskustelun sekä soveltuvuustestien perusteella on
mahdollista arvioida hakijoiden taitoa ja kykyä hoitaa Muuramen seurakunnan
kirkkoherran virkaa.
Kirkkoneuvoston arvio on, että Heikki Myllykoski on asioihin paneutuva ja hän on
osoittanut muutosvalmiutta muuttuvassa ympäristössä. Hän on motivoitunut
kirkkoherran vastuullisesta työstä. Vahvuutena hänellä on Muuramen
toimintaympäristön, yhteistyökumppaneiden, työyhteisön ja seurakunnan työn
tuntemus. Henkilöstöjohtamisessa hänen vahvuutensa ovat vastavuoroinen ja
yhteistyöhakuinen asioissa eteneminen. Johtajana hän on ihmisläheinen, kuunteleva ja
keskusteleva. Hän on osoittanut myötäelävää ja lämmintä asennetta seurakuntalaisiin
ja työtovereihin. Tämän asenteen ansiosta hänellä on myös kyky kohdata eri tavoin
ajattelevia ihmisiä. Vapaaehtoistoiminta on hänen mukaansa seurakunnan
tulevaisuutta, johon täytyy panostaa jatkossa nykyistä enemmän. Hänen teologinen ja
hengellinen näkemyksensä vastasi kirkkoneuvoston näkemystä. Kielitaito vastaa
vaadittuja edellytyksiä. Kokonaisarvioinnin perusteella Heikki Myllykoskella on
kirkkoherran virkaan riittävä taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Kirkkoneuvoston arvion mukaan Myllykoski pystyy johtamaan seurakuntaa
innostavalla otteella ja hakijoista Myllykoski vastaa parhaiten viran erityisiä tarpeita.
Kirkkoneuvosto esittää yksimielisesti kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee
Muuramen seurakunnan kirkkoherran virkaan Heikki Myllykosken.
Kirkkovaltuuston tulee antaa hakijoille tiedoksi vaalin tulos ja pyytää
tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä kyseiseen virkaan Heikki Myllykoskelle
1.9.2019 alkaen.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: kirkkovaltuustoon
Terhi Tuukkanen poistui kokouksesta oman esityksensä jälkeen klo 18.05.
Pykälän käsittelyn jälkeen Antti Hiltunen poistui kokouksesta klo 19.00.”
_________________________
Käsittely: Muuramen seurakunnan kirkkovaltuusto päätti, että kirkkoherra valitaan välillisellä
vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto. Kirkkoneuvosto kokonaisuudessaan on toiminut
valitsijaryhmänä. Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin määräämä valmistelija on Viitasaaren
seurakunnan kirkkoherra, lääninrovasti Antti Hiltunen.
Kirkkoherran välillinen vaali on kaksivaiheinen. Jos vaalin ensimmäisellä kierroksella kukaan
hakijoista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan samassa toimielimen kokouksessa uusi
vaali. Uudessa vaalissa ovat mukana kaksi ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saanutta hakijaa.
Toisella vaalikierroksella eniten ääniä saanut hakija valitaan virkaan. Jos toisella ratkaisevalla
vaalikierroksella äänet jakautuvat tasan hakijoiden kesken päätösvalta siirtyy tuomiokapitulille ja
tällöin tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen jommallekummalle eniten ääniä saaneesta
hakijasta.
Lapuan tuomiokapituli on todennut kaikki viisi hakijaa: Mikko Laitinen, Pasi Lampinen, Heikki
Myllykoski, Panu Partanen ja Antti Toivio, kelpoisiksi Muuramen seurakunnan kirkkoherran
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virkaan. Tuomiokapituli on 20.2.2019 tekemänsä haastattelun perusteella todennut vahvimmiksi
hakijoiksi Heikki Myllykosken ja Panu Partasen.
Seurakunta oli määritellyt kirkkoherran erityisinä ominaisuuksina seuraavaa:
”Muuramen seurakunta on keskikokoinen ja kasvava seurakunta. Etsimme Muuramen
seurakuntaan kirkkoherraa, joka pystyy johtamaan sitä innostavalla otteella.
Viranhoito edellyttää
-

hyvää seurakunnan työn ja hallinnon tuntemusta sekä nuorekkaan
toimintaympäristön ymmärtämistä
hyviä johtamistaitoja muuttuvassa toimintaympäristössä sekä hyviä henkilöstöja talousjohtamisen taitoja
vahvaa teologista osaamista sekä hengellistä näkemystä ja kykyä kohdata eri
tavoin ajattelevia ihmisiä
muutosvalmiutta sekä kykyä uudistaa seurakuntatyötä muutosten keskellä
vapaaehtoistoiminnan innostamisen ja johtamisen taitoja
kykyä verkostoitua- ja tehdä yhteistyötä tässä toimintaympäristössä sekä
kohdata erilaisia katsomuksia
hyviä vuorovaikutustaitoja ja monipuolisia viestintätaitoja eri
toimintaympäristöissä
myötäelävää ja lämmintä asennetta sekä työtovereihin että seurakuntalaisiin
päin
erinomaisen suomen- ja tyydyttävän ruotsin- lisäksi hyvää englanninkielen
taitoa”

Hakemusten ja haastattelujen perusteella kirkkoneuvosto päätti lähettää hakijoista kolme: Heikki
Myllykoski, Panu Partanen ja Antti Toivio, soveltuvuustesteihin. Soveltuvuustesteihin lähetetyt
vastasivat kirkkoneuvoston arvion mukaan parhaiten viran vaatimuksiin ja edellä mainittuihin
erityisiin edellytyksiin. Soveltuvuustestit tehtiin 27.3.2019 Jyväskylässä Personnel yhtiössä.
Terhi Tuukkanen Personnel yhtiöstä esitti kirkkoneuvostolle soveltuvuustestien tulokset.
Kirkkoneuvosto on vaalia valmistelevana ottanut arviossaan huomioon hakijoiden taidon ja kyvyn
suhteessa haettavaan virkaan (KJ 6:16 §), yleiset nimitysperusteet sekä viran erityiset tarpeet.
Hakemusten, Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin lausunnon, haastattelujen, Muuramen
seurakuntakodilla tapahtuneen kaikille seurakuntalaisille avoimen paneelikeskustelun sekä
soveltuvuustestien perusteella on mahdollista arvioida hakijoiden taitoa ja kykyä hoitaa Muuramen
seurakunnan kirkkoherran virkaa.
Kirkkoneuvoston arvio on, että Heikki Myllykoski on asioihin paneutuva ja hän on osoittanut
muutosvalmiutta muuttuvassa ympäristössä. Hän on motivoitunut kirkkoherran vastuullisesta
työstä. Vahvuutena hänellä on Muuramen toimintaympäristön, yhteistyökumppaneiden, työyhteisön
ja seurakunnan työn tuntemus. Henkilöstöjohtamisessa hänen vahvuutensa ovat vastavuoroinen ja
yhteistyöhakuinen asioissa eteneminen. Johtajana hän on ihmisläheinen, kuunteleva ja keskusteleva.
Hän on osoittanut myötäelävää ja lämmintä asennetta seurakuntalaisiin ja työtovereihin. Tämän
asenteen ansiosta hänellä on myös kyky kohdata eri tavoin ajattelevia ihmisiä. Vapaaehtoistoiminta
on hänen mukaansa seurakunnan tulevaisuutta, johon täytyy panostaa jatkossa nykyistä enemmän.
Hänen teologinen ja hengellinen näkemyksensä vastasi kirkkoneuvoston näkemystä. Kielitaito
vastaa vaadittuja edellytyksiä. Kokonaisarvioinnin perusteella Heikki Myllykoskella on
kirkkoherran virkaan riittävä taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
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Kirkkoneuvoston arvion mukaan Myllykoski pystyy johtamaan seurakuntaa innostavalla otteella ja
hakijoista Myllykoski vastaa parhaiten viran erityisiä tarpeita.
Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää yksimielisesti kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee
Muuramen seurakunnan kirkkoherran virkaan Heikki Myllykosken.
Kirkkovaltuuston tulee antaa hakijoille tiedoksi vaalin tuloksen KL 24:11 §:ssä määrätyllä tavalla ja
pyytää tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä kyseiseen virkaan Heikki Myllykoskelle 1.9.2019
alkaen.
Käsittely: Matti Salmela ehdotti kirkkoherran virkaan valittavaksi Heikki Myllykoskea.
Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi Muuramen seurakunnan kirkkoherran virkaan yksimielisesti Heikki
Myllykosken.
Kirkkovaltuuston tulee antaa hakijoille tiedoksi vaalin tuloksen KL 24:11 §:ssä määrätyllä tavalla ja
pyytää tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä kyseiseen virkaan Heikki Myllykoskelle 1.9.2019
alkaen.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus
Tiedoksi/toimenpiteet: Tuomiokapituli, virkaa hakeneet
20 §. Perheasiain neuvottelukunnan edustajan ja varaedustajan valinta ajalle 2019 – 2022
Esitys: Talouspäällikkö
____________________________
Kn 3/2019
”31 §. Perheasiain neuvottelukunnan edustajan ja varaedustajan valinta ajalle
2019 - 2022
Esitys: vs. kirkkoherra Heikki Myllykoski
Perheasian neuvottelukeskus + Palveleva puhelin:
Perheasiain neuvottelukeskus on perustettu vuonna 1962 seurakuntien yhteiseksi
toimintamuodoksi. Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskus tekee
evankelisluterilaisen kirkon perheneuvontatyötä. Seurakuntien työntekijöiden
työnohjaus ja seurakuntien työyhteisöjen kehittämistoiminta kuuluvat resurssien
rajoissa neuvottelukeskuksen toimialaan. Se tuottaa em. palveluja Keski-Suomen
seurakunnille tai muille sopimuskumppaneille. Perheneuvonnan kustannusten
korvauksesta sovitaan erillisellä sopimuksella.
Neuvottelukeskuksessa toimii viisi perheneuvojaa sekä palvelevan puhelimen ja
perhetyön toiminnanohjaaja. Kokous keskimäärin 3-4 kertaa vuodessa Jyväskylässä.
Perheasian neuvottelukeskuksen yhteisjohtokuntaan valitaan Muuramen seurakunnan
edustaja ja varaedustaja. Valinnan tekee kirkkovaltuusto.
Muuramen seurakunnan edustajat edelliskaudella olivat: Annikki Nuutinen
varsinaisena ja Mikko Siljander varalla.
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Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee
edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen perheasiain neuvottelukuntaan.
Päätös: Esityksen mukaan.”
_____________________________________
Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi perheasiain neuvottelukuntaan edustajaksi Annikki Nuutisen ja
varalle Suvi-Jaana Aho
Muutoksenhaku:Tiedoksi/toimenpiteet: Valituille henkilöille

21 §. Muut asiat
Ei muita asioita.
22 §. Tiedoksi
Kirkkoneuvoston kokoukset pidetään 7.5.2019 klo 17.00 ja 14.5.2019 klo 17.00.
Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään 21.5.2019 klo 17.00.
23 §. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

