JOKIOISTEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
Aika:
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torstaina 17.2.2022 klo 20.00 – 20.51

Paikka: seurakuntatalo
Läsnä: Junnila Sanni
Esala Martti
Heino Juha-Matti
Iipola Sanna-Reetta
Kankaanranta Lotta
Könkö Matti
Koskela Inkeri
Lax Minna
Lunden Allan
Markkula Liisa
Mänki Marianne
Perälä Marjatta
Perälä Pirjo
Raiskio Kirsi
Romppainen Emmi
Saarinen Satu
Suokas Antti
Koivisto Jyrki
Moberg Tiitta
Poissa: Kankaanpää Kristiina
Liuski Erja
Malmnäs Kati
Stenberg Janna
Suonpää Juha

tutkija, eläk.
eläkeläinen
työnjohtaja
luokanopettaja
maataloustt, agrologi AMK
eläkeläinen
eläkeläinen
opettaja
eläkeläinen
maatilan emäntä
maanviljelijä, agrologi
eläkeläinen
luokanopettaja
tutkimusmestari
sosionomi AMK
kasvinjalostustyöntekijä
maanviljelijä
kirkkoherra
talouspäällikkö
lastentarhanopettaja, eläk.
merkonomi
puutarhuri
rakennusinsinööri AMK
maanviljelijä, agrologi

pj.
EL:n vj.
JS:n vj.
jäsen
jäsen
jäsen
JST:n vj.
jäsen
KV.vpj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kn.pj
sihteeri
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

1§
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkupuheen.
Jäsenistä oli paikalla 17 / 19.
Kokous oli kutsuttu koolle seuraavalla ilmoituksella:
KOKOUSKUTSU
Jokioisten seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina
helmikuun 17. päivänä 2022 klo 20.00 seurakuntatalossa.
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Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Seurakunnan lausunto kirkkoherran vaalitavasta ja viran erityistarpeista
Muut- ja ilmoitusasiat
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä
Jokioisten seurakunnan kirkkoherranvirastossa 18.2. – 10.3.2022 klo 8.30 –
12.00 ja siitä on 10.2.2022 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.
Jokioisilla, helmikuun 10. päivänä 2022
Sanni Junnila
kirkkovaltuustonpuheenjohtaja
2§
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Kirkkovaltuusto valitsee yleensä pöytäkirjantarkastajat vuorolistan mukaan
aakkosjärjestyksessä. Edellisen pöytäkirjantarkastajat huomioiden vuorossa
olisivat Satu Saarinen ja Janna Stenberg.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Saarinen ja Antti Suokas.
3§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaisesti.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
4§

Seurakunnan lausunto kirkkoherran vaalitavasta ja viran erityisistä tarpeista

Jyrki Koivisto on ilmoittanut tuomiokapituliin, että hän on viimeistä päivää
kirkkoherran virassa 31.3.2023. Lomalle hän jäisi joulukuussa 2022.
Tampereen tuomiokapituli käsitteli asian istunnossaan 19.1.2022 ja totesi
Jokioisten kirkkoneuvostolle osoitetussa lausuntopyynnössään (1/2022 § 15)
seuraavaa.
Lausuntopyyntö avoimeksi tulleesta Jokioisten seurakunnan kirkkoherran virasta
Kirkkoherra valitaan 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 kirkkovaltuusto (kirkkoherran
välillinen vaali).
Kirkkohallitus on julkaissut oppaan kirkkoherranvaalin hallintomenettelystä v.
2015 (Liite: Kirkkoherranvaalin hallintomenettely, Suomen ev.-lut. kirkon
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julkaisuja 23, Kirkko ja toiminta). Sen mukaan ”kirkkoherran viran tultua
avoimeksi, on seurakunnassa mahdollisuus harkita vaalin järjestämistä
välillisenä. Harkinnassa on syytä ottaa huomioon muun muassa seurakunnan
jäsenten kiinnostus seurakunnan ja kirkkoherran tehtäviä kohtaan,
seurakuntalaisten aktiivisuus vaikuttaa seurakunnan toimintaan sekä
paikallinen äänestysaktiivisuus edellisissä seurakuntavaaleissa tai
kirkkoherran vaalissa. Perusteltua on, että seurakunta tiedottaa tulevista
vaaleista kirkkojärjestyksen 7 luvun 9 §:n 2 momentin mukaan niin ajoissa,
että seurakuntalaisten on mahdollisuus käydä mediakeskustelua myös
vaalitavasta. Tiedotusvastuu kirkkoherran vaalista kuuluu seurakunnan
kirkkoneuvostolle […].
Kirkkovaltuuston [...] on tehtävä pyyntö hiippakuntansa tuomiokapitulille
välillisen vaalin toimittamisesta ennen viran haettavaksi julistamista. Jos
pyyntöä ei tehdä, kirkkoherra valitaan välittömillä vaaleilla.
Päätöksen siitä, että kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, tekee
hiippakunnan tuomiokapituli. Se voi omassa harkinnassaan ottaa
seurakunnan toimielimen perustelujen lisäksi huomioon oman näkemyksensä
seurakunnan tarpeista. Käytännössä tuomiokapituli voi kuitenkin vain
erityisestä syystä ratkaista vaalitavan seurakunnan pyynnöstä poikkeavasti.”
Kirkkoherranvaalitavan lisäksi seurakunnalta pyydetään lausuntoa myös
Jokioisten seurakunnan kirkkoherran viran erityisistä tarpeista.
Seurakunnan lausunto tulee sisältää:
- esitys vaalitavasta
- jos kirkkovaltuusto esittää välillistä vaalia, esitys tulee perustella (KL
23:11 §)
- lausunto Jokioisten seurakunnan kirkkoherran viran erityisistä
tarpeista (KJ 6:13 §)
- tuleeko virkaan valitun esittää rikosrekisterilain 6 §:n mukainen
rikosrekisteriote (KL 6:33 §). Ote tulisi vaatia vain silloin, kun
kirkkoherran virkaan pysyväisluonteisesti ja olennaisesti kuuluu
työskentelyä lasten kanssa
- koska ensisijaisesti kirkkoherran virka laitetaan haettavaksi
verkkolomakkeella (KirkkoHR), tulee seurakunnan lausunnossa käydä
ilmi:
1) kuka antaa lisätietoja täytettävästä kirkkoherran virasta (nimi,
puhelinnumero, sähköposti),
2) viran palkkaus ja
3) organisaatiokuvaus (lyhyt kuvaus seurakunnasta)
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Jokioisten seurakunta anoo
kunnioittavasti tuomiokapitulilta, että Jokioisten seurakunnan kirkkoherranvaali
vuonna 2022 toteutetaan välillisenä vaalina.
Perustelut: Viime kirkkoherranvaalissa (n. 20 vuotta sitten) äänestysprosentti oli 12,5
% ja tällä kertaa se varmasti jäisi vielä alhaisemmaksi. Välillisessä vaalissa
kirkkovaltuusto pääsee paremmin tutustumaan hakijoiden soveltuvuuteen tehtävään
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ja hakijat voidaan lähettää haluttaessa soveltuvuuskokeeseen.
Kirkkoherran viran vaatimat erityistarpeet:
 kyky strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen muuttuvassa
seurakuntarakenteessa ja toimintaympäristössä
 hyvät henkilöstöjohtamisen, vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen taidot
 hengellinen johtajuus ja teologinen osaaminen
 messuyhteisötyön tukeminen
 vapaaehtoistyön määrätietoinen kehittäminen
 osallistuminen rippileireille
Virkaan valitun tulee esittää rikosrekisterilain 6§ mukainen rikosrekisteriote (KL
6:33§)
Lisätietoja täytettävästä kirkkoherran virasta antaa kirkkoherra Jyrki Koivisto,
050 415 1770, jyrki.koivisto@evl.fi
Viran palkkaus on: K20
Organisaatiokuvaus: Jokioisten seurakuntaan kuuluu noin 4000 jäsentä, 80%
kuntalaisista. Kirkkoherra johtaa työyhteisöä, jossa toimii hänen lisäkseen
seurakuntapastori, kanttori, nuorisotyönohjaaja, nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri,
diakoni, toinen diakoniatyöntekijä, kaksi lastenohjaaja, kolme seurakuntamestaria,
toimistosihteeri, talouspäällikkö ja taloustoimiston toinen työntekijä. Seurakunnassa
toimii lähetystyön johtokunta ja diakonia- ja yhteiskunnallisen työn johtokunta sekä
kasvatuksen ja jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä.
Toimintaa suunnitellaan toimielimien lisäksi pienissä työntekijäkokouksissa 1-2
kertaa kuussa ja isossa työntekijäkokouksessa 4 kertaa vuodessa (kaikki työntekijät
paikalla).
Jumalanpalveluksia pidetään kirkossa ja neljä kertaa vuodessa seurakuntatalossa.
Seurakunnan työtä ohjaa vuonna 2019 hyväksytty strategia. Jokioinen on toistaiseksi
itsenäinen seurakunta. Neuvottelut eri tasoisesta lähiseurakuntien yhteistyöstä tai
yhdistymisestä ovat realiteetti, joka tulevan viranhaltijan on otettava huomioon.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

5§
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Ehdotus:

1. puheenjohtaja antaa valitusosoituksen.
2. puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

1. Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan
liitteenä.
2. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.51.
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Pöytäkirjan vakuudeksi

Sanni Junnila
puheenjohtaja

Tiitta Moberg
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Satu Saarinen

Antti Suokas

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä Jokioisten kirkkoherranvirastossa 18.2. - 10.3.2022 klo
8.30 - 12.00 ja siitä on 10.2.2022 alkaen kuulutettu seurakunnan
ilmoitustaululla.
Jyrki Koivisto
kirkkoherra

