JOKIOISTEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
Aika:

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2022
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keskiviikkona 25.5.2022 klo 18.00 – 20.46

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

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

pj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
KV.vpj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri
vaalinvalmistelija

6§
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Lääninrovasti Esa Löytömäki piti alkuhartauden.
Jäsenistä oli paikalla 19 / 19.
Kokous oli kutusuttu koolle seuraavalla ilmoituksella:
KOKOUSKUTSU
Jokioisten seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona
toukokuun 25. päivänä 2022 klo 18.00 seurakuntatalossa.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
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4.
5.
6.
7.

Seurakuntavaalien vaalilautakunnan valitseminen
Kirkkoherran vaali
Muut- ja ilmoitusasiat
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä
Jokioisten seurakunnan kirkkoherranvirastossa 27.5. – 15.6.2022 klo 8.30 –
12.00 ja siitä on 19.5.2022 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.
Jokioisilla, toukokuun 19. päivänä 2022
Sanni Junnila
kirkkovaltuustonpuheenjohtaja
7§
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Kirkkovaltuusto valitsee yleensä pöytäkirjantarkastajat vuorolistan mukaan
aakkosjärjestyksessä. Edellisen pöytäkirjantarkastajat huomioiden vuorossa
olisivat Juha Suonpää ja Sanna-Reetta Iipola.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Suonpää ja Sanna-Reetta Iipola.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
8§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaisesti.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
9§
Seurakuntavaalien vaalilautakunta
Seurakunnissa järjestetään yksipäiväinen seurakuntavaali 20.11.2022.
Seurakuntavaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto valitsee.
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä
vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia.
Koska myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla
viisi. Vaalilautakuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18
vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi
olla vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. Vaalilautakuntaan tulisi
mahdollisuuksien mukaan nimetä sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään
40 %.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan
neljä jäsentä ja puheenjohtajan sekä viisi varajäsentä.
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Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakuntaan seuraavat jäsenet: Eeva-Liisa
Breilin puheenjohtaja, Hannu Mattila, Marja-Leena Puntila
Martti Kankaanpää ja Ilmari Mattinen varajäsenet: Jyrki Kanerva, Irma Nybom,
Erja Liuski, Kaija Leikkilä ja Kalevi Himanen.
10 §
Kirkkoherran vaali
Viranhakuilmoitus liitteenä nro 1, kirkkoherran välillisen vaalin prosessikaavio
liitteenä nro 2 ja valintatyöryhmän haastattelukysymykset liitteenä 3.
Jokioisten seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa
kirkkovaltuusto. Virka täytetään 1.4.2023 lukien. Tuomiokapituli on määrännyt
vaalin valmistelijaksi lääninrovasti Esa Löytömäen Forssasta. Mahdollisesti
valittu henkilö voi toimia viransijaisena jo sitä ennen.
Kirkkoherran välillinen vaalitapa poikkeaa välittömästä vaalista siten, että
tuomiokapituli ei tee vaaliehdotusta, vaan antaa hakijoista seurakunnalle
lausunnon, jossa todetaan hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan hakijoita heidän
osoittamansa kyvyn ja taidon perusteella.
”Kirkkoherran välillistä vaalia ja kappalaisen vaalia varten tuomiokapituli antaa
hakijoista lausunnon seurakunnalle. Lausunnossa todetaan hakijoiden
kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja kykynsä haettavana olevaan
virkaan.”
”Jollei kirkkoherran välillisessä vaalissa kukaan ole saanut yli puolta annetuista
äänistä, toimitetaan samassa kokouksessa uusi vaali kahden eniten ääniä
saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.
Jos äänet kappalaisen vaalissa tai kirkkoherran välillisen vaalin ratkaisevassa
äänestyksessä ovat menneet tasan, tuomiokapituli antaa
viranhoitomääräyksen jollekin eniten ääniä saaneista hakijoista ottaen
huomioon 16 §:n 3 momentissa mainitut seikat.”
(KJ 6 § 16, 19 mom).
Kirkkovaltuuston lausunnon (17.2.2022 § 4) mukaan kirkkoherran
viran erityiset tarpeet Jokioisilla ovat:
- 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
Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja
seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää
suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen
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tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitun on esitettävä rikostaustaote
(KL 6:33 §).
Hakuaika päättyi 1.4.2022 klo 15.00. Virkaan oli kolme hakijaa:
seurakuntapastori Asko Kantola Forssasta, seurakuntapastori Terhi Latvala
Lopelta ja seurakuntapastori Heidi Pitkänen Kangasalta.
Kirkkoneuvosto valitsi työryhmän valmistelemaan valintaa. Ryhmään kuuluvat:
Sanni Junnila, Antti Suokas, Pirjo Perälä, Evert Ojala (nuorten edustaja), Tiitta
Moberg (siht.) ja Esa Löytömäki (pj.). Työryhmällä on ollut käytössään hakuun
liittyvät asiakirjat.
Tuomiokapituli on istunnossaan todennut hakijat kelpoisiksi avoinna olevaan
kirkkoherran virkaan ja kelpoisuus on saanut lainvoiman.
Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin antaman lausunnon jälkeen
kirkkoherran viran täyttö siirtyy Jokioisten seurakunnalle KJ 6:26 § mukaisesti.
Vaalin tulos tulee saattaa tiedoksi KL 24:11 §:ssä määrätyllä tavalla ja tieto
siitä liittää pöytäkirjaan sekä asiakirjat tämän jälkeen palauttaa
tuomiokapitulille.
Tuomiokapituli on lähettänyt KJ 6. luvun 15 §:n edellyttämän lausunnon
hakijoista seurakunnalle. Kirkkovaltuuston jäsenillä on ollut mahdollista
tutustua asiakirjoihin kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina, pyydettäessä,
neuvoston kokouksessa sekä myös haastattelujen yhteydessä. Tarkempi
taitojen ja kykyjen arviointi jää seurakunnan tehtäväksi, joka suorittaa niiden
perusteella valinnan.
Seurakunta järjesti kaikkien kolmen hakijan haastattelut 4.5.
seurakuntatalolla. Valintatyöryhmä suoritti haastattelun strukturoidun
kysymyssarjan avulla. Se perustui seurakunnan antamiin hakukriteereihin.
Kirkkovaltuuston jäsenet oli kutsuttu mukaan kuuntelemaan haastattelua.
Samana iltana 4.5. klo 18 oli seurakuntatalolla hakijoiden esittelytilaisuus ja
paneeli. Puheenjohtajana toimi Pirjo Perälä. Lopuksi seurakuntalaisilla oli
mahdollisuus esittää kysymyksiä hakijoille. Tilaisuus myös striimattiin.
Haastattelujen jälkeen valintatyöryhmä päätti 9.5. lähettää psykologiseen
soveltuvuusarviointiin kaikki kolme hakijaa.
Tuomiokapitulin pöytäkirjanotteen hakijoiden vertailua -osio sisältää
viranomaisten julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 29) kohdan
nojalla salassa pidettäviä henkilöarviointeja.
Asiakirjat on palautettava tuomiokapitulille kirkkojärjestyksen 6 luvun 20 §:stä
(415/2014) ilmenevällä tavalla.
Myös viranhakijalle tehdyt psykologiset testit ja muut vastaavat
soveltuvuusarvioinnit ovat salassa pidettäviä. Työryhmä tuo kirkkoneuvoston
tietoon psykologisen soveltuvuustutkimuksen tiedot.
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Valintatyöryhmä arvioi kokouksessaan 11.5. kaikkien hakijoiden täyttävän
Jokioisten kirkkoherranviran tarpeet. Ensisijaisesti Terhi Latvala ja Heidi
Pitkänen vastaavat kriteereitä parhaimmin.
Tuomiokapituli on todennut kaikki hakijat kelpoisiksi kirkkoherran virkaan. Se
on lisäksi suorittanut ansiovertailun, jossa se katsoo Terhi Latvalan ja Heidi
Pitkäsen täyttävän parhaiten seurakunnan asettamat vaatimukset.
Valintatyöryhmä yhtyy tuomiokapitulin arvioon.
Valintatyöryhmä on arviossaan ottanut huomioon hakijoiden taidon ja kyvyn
suhteessa haettavana olevaan virkaan (KJ 6:16 §), yleiset nimitysperusteet sekä
viran erityiset tarpeet. Hakemusten, Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin
lausunnon, haastattelujen ja paneelikeskustelun perusteella on mahdollista
arvioida hakijoiden taitoa ja kykyä hoitaa Jokioisten seurakunnan kirkkoherran
virkaa.
Terhi Latvalalla on hakijoista selkeästi pisin kokemus seurakunnan hallinnosta.
Hän on ollut Kosken seurakunnassa ja Humppilan seurakunnassa
kirkkoherrana yhteensä yli
14 vuotta. Hänet on vihitty papiksi 6.1.1998. Haastattelussa ja paneelissa hän
osoitti hallitsevansa hallinnon, strategisen suunnittelun ja henkilöstöhallinnon
kysymykset hyvin. Organisointi myös käytännössä oli hänen vahvuutensa.
Hänellä on hyvä seurakuntatyön tuntemus eri osa-alueilla. Rippikoulutyö on
kuulunut koko ajan työtehtäviin ja hän on toiminut aluksi myös nuorisotyössä.
Pienten seurakuntien työssä kirkkoherrana ja pappina hän on tottunut sekä
hallintoon että käytännönläheiseen työhön erilaisten ihmisten ja verkostojen
kanssa.
Heidi Pitkäsellä on johtamiskokemusta rippikoulutyöstä, josta hän vastaa
Kangasalan varsin suuressa seurakunnassa. Hänet on vihitty papiksi
29.5.2016. Pitkäsellä on kokemusta myös pienehköstä seurakunnasta pappina
vajaan vuoden. Sen jälkeen hän on ollut Sääksmäellä ja Kangasalla. Pitkänen
toi esille vahvuutensa verkostoitumisessa ja kommunikointitaidoissa. Hän on
ollut myös valmis eri luottamustehtäviin kantamaan vastuuta. Haastattelussa
hän antoi vahvan vaikutelman dynaamisesta ja innostavasta työntekijästä, joka
ei väistäisi haastaviakaan muutostilanteita.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Jokioisten seurakunnan
kirkkoherran virkaan valitaan Terhi Latvala.
Kirkkovaltuutettu Iipola pyysi tasapuolisuuden vuoksi esittelyä myös Asko
Kantolasta. Lääninrovasti esitteli Kantolan ja peilasi hänen vahvuuksiaan
seurakunnan laatimiin valintakriteereihin.
Suokas (kn.vpj.) käytti puheenvuoron kirkkoneuvoston esityksestä.
Kirkkovaltuutettu Perälä P. ehdotti Asko Kantolaa.
Kirkkovaltuutettu Romppainen piti puheenvuoron ja muistutti valtuutettuja
kirkkovaltuuston laatimista valintakriteereistä.
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Kirkkovaltuutettu Liuski kannatti Perälän ehdotusta.
Kirkkovaltuutettu Iipola esitti kysymyksen liittyen kirkkoherran työn
jakautumiseen hallinnon ja muiden tehtävien välillä. Lääninrovasti vastasi
kysymykseen.
Kirkkovaltuutettu Iipola piti puheenvuoron peilaten valintakriteereitä
hakijoiden vastauksiin haastatteluissa sekä vaalipaneelin vastauksiin.
Kirkkovaltuutettu Mänki ehdotti Pitkästä.
Kirkkovaltuutettu Saarinen ehdotti myös Pitkästä.
Kirkkovaltuutettu Romppainen muistutti valtuutettuja siitä mikä voi olla
valintakriteeri ja mikä ei.
Kirkkovaltuutettu Könkö käytti puheenvuoron vaalin toimittamisen puolesta.
Puheenjohtaja Junnila esitti kiitokset kunnioittavasta ja hyvästä keskustelusta
kirkkovaltuutettujen kesken.
Toimitettiin kirkkoherran vaali, puheenjohtaja antoi toimintaohjeet.
Ääntenlaskijat laskivat, että ääniä on annettu 19 kpl. Äänet jakaantuivat
seuraavasti: Kantola 5 ääntä, Latvala 3 ääntä ja Pitkänen 11 ääntä.
Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi Jokioisten seurakunnan kirkkoherran virkaan
Heidi Pitkäsen 1.4.2023 alkaen.
11 §
Muut- ja ilmoitusasiat
1. Kirkkovaltuuston seuraava kokous on 22.6.2022 klo 19.30.
2. Kirkkoneuvoston kokous on 22.6.2022 klo 18.30.
3. Helatorstain 26.5.2022 Jumalanpalvelus pidetään Elonkierrossa.

12 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Ehdotus:

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

Päätös:

1. Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan
liitteenä.
2. Puheenjohtaja Junnila piti loppupuheenvuoron ja päätti
kokouksen klo 20.46 ja lääninrovasti luki apostolisen siunauksen.
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Pöytäkirjan vakuudeksi

Sanni Junnila
puheenjohtaja

Tiitta Moberg
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Juha Suonpää

Sanna-Reetta IIpola

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä Jokioisten kirkkoherranvirastossa 27.5. – 8.7.2022 klo
8.30 - 12.00 ja siitä on 19.5.2022 alkaen kuulutettu seurakunnan
ilmoitustaululla.
Jyrki Koivisto
kirkkoherra

