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Mahdollisesta esteestä kokoukseen osallistumiselle ilmoitus puheenjohtajalle puh. 0400-376756, sihteerille
puh. 044-7284621 tai taloustoimistoon puh. 017-2884620.

Kahvitarjoilu ennen kokousta alkaen klo 17.30.

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti
nähtävänä kirkkoherranvirastossa 28.6.-30.7.2018 viraston aukioloaikoina.

PUHEENJOHTAJA
Tapio Markkanen

JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 15.6.30.7.2018.
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27.6.2018 klo 18.00 – 18.18

Kokouspaikka

Seurakuntatalon päätysali

Saapuvilla olleet

Jäsenet
Ahonen Ilkka
Eskola Suvi
Heikkinen Päivi
Jauhiainen Ossi
Joutsenoja Pekka
Jäppinen Eeva
Kajan Ritva
Kasurinen Janne
Katainen Lauri
Kerkola Riitta
Kiiski Pekka
Koivisto Markus
Kolehmainen Jari
Korhonen Leena
Korhonen Tarja
Kraft Beatrice
Lehtola Saara
Markkanen Jukka
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Markkanen Tapio
Niemelä Anne
Ojala Pirjo
Puustinen Kyllikki
Ruuskanen Riitta
Sihvonen Helena
Venäläinen Ritva
Villman Kirsti
Väätäinen Liisa
Varajäsenet
Ahonen Inkeri
Hartikainen Aino
Heikkinen Hanna
Hiltunen Päivi
Rautiainen Hanna-Maija
Tolvanen Joonas

Yhteensä 23/27 jäsentä
Muut saapuvilla olleet ja
läsnäolon peruste

Käsitellyt asiat

Kortelainen Olli, kirkkoherra
Reponen Urpo, talousjohtaja, sihteeri

§§ 10 - 16

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
Tapio Markkanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastustoimitus 27.6.2018

Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Janne Kasurinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Urpo Reponen
pöytäkirjanpitäjä

Pekka Kiiski

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 28.6.-30.7.2018

toimistosihteeri
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10 §
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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaisesti kokouksen alussa pidetään alkuhartaus.

Puheenjohtajan
päätösesitys
Päätös

11 §

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja kirkkoherra Olli Kortelainen toimittaa alkuhartauden.
Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen kirkkoherra Olli Kortelainen toimitti alkuhartauden.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan asioita valtuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen
käytettävissä olla kokouksen esityslista, johon liittyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja
kirkkoneuvoston ehdotus valtuuston päätökseksi. Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivat erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuuston kokousta.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan allekirjoittama kokouskutsu asialuetteloineen ja kokouksen esityslista on lähetetty jäsenille 14.6.2018. Kokouskutsu asialuetteloineen, johon on liitetty ilmoitus
pöytäkirjan nähtävillä oloajasta, on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 15.6.2018.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaan kokouksen alussa pidettävän alkuhartauden jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Päätös

Kirkkovaltuusto toimittaa nimenhuudon ja toteaa sen jälkeen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu
ja päätösvaltainen.
Merkittiin, että esteen kokoukseen osallistumiselle olivat ilmoittaneet Lauri Katainen, Markus Koivisto, Jari Kolehmainen, Beatrice Kraft, Anne Niemelä ja Ritva Venäläinen. Varajäseninä kokoukseen kutsutut Inkeri Ahonen, Aino Hartikainen, Hanna Heikkinen, Päivi Hiltunen, Hanna-Maija
Rautiainen ja Joonas Tolvanen huomioidaan nimenhuudossa.
Suoritetussa nimenhuudossa paikalla todettiin olevan 23 jäsentä. Kokous todettiin laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 6 §:n 1-2 momentin mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. Kirkkovaltuuston työjärjestyksen
4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Pöytäkirja
on tarkastettavissa heti kokouksen jälkeen.
Kirkkovaltuusto päätti 14.1.2015 käyttää pöytäkirjantarkastajien valinnassa aakkosjärjestystä. Tarkastusvuorossa ovat Janne Kasurinen ja Lauri Katainen.

Puheenjohtajan
päätösesitys
Päätös

13 §

Kirkkovaltuusto valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Janne Kasurisen ja Lauri Kataisen,
jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Kasurinen ja Pekka Kiiski, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan asiat otetaan esittelylistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja esitellään, ellei valtuusto toisin päätä, kirkkovaltuustolle esittelylistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkovaltuusto hyväksyy esittelylistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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14 §

Sivu 4

I KAPPALAISEN VAALI

Kirkkoneuvosto
13.6.2018 § 64
Siilinjärven seurakunnan I kappalaisen virka tulee avoimeksi 1.8.2018 lukien nykyisen viranhaltijan
eläköitymisen vuoksi. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 21.2.2018 antanut tuomiokapitulille seuraavan lausunnon: ”Kirkkoneuvosto toteaa lausuntonaan Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille,
että Siilinjärven seurakunnan I kappalaisen virka, sen tullessa avoimeksi 1.8.2018, tulee täyttää ja
pyytää tuomiokapitulia julistamaan viran avoimeksi. Virkaan valittavalta vaaditaan rikosrekisteriote. Viran erityistarpeina on valmius toimia kirkkoherran sijaisena tämän loma-aikoina ja vapaapäivinä. Viran erityisvastuualueena on tällä hetkellä jumalanpalveluselämään ja aikuistyöhön liittyvät valmistelu- ja koordinointitehtävät.”
Tuomiokapituli julisti istunnossaan 15.3.2018 Siilinjärven seurakunnan I kappalaisen viran haettavaksi 16.4.2018 klo 15 mennessä. Virkaan valitulta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitun on
esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Määräaikaan mennessä I kappalaisen virkaa hakivat Paula Hagman-Puustinen, Emmi Haring, Risto Huotari, Aki Hätinen, Leena Laurinkari, Johanna Porkola, Risto Voutilainen ja Teemu Voutilainen. Risto Voutilainen on 24.4.2018 perunut
hakemuksensa.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 15 §:n 1 momentin mukaan kirkkoherran tai kappalaisen viran hakuajan
päätyttyä tuomiokapituli tutkii hakijoiden kelpoisuuden virkaan. Kirkkoherran tai kappalaisen virkaan kelpoinen ei ole hakija:
1) joka ei täytä 10 §:ssä säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia;
2) joka on pidätetty pappisviran toimittamisesta;
3) joka on hakijana välittömällä vaalilla valittavaan kirkkoherran virkaan paitsi 18 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa;
4) jolta ilmeisesti puuttuvat viran hoitoon tarvittavat edellytykset.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 10 §:n 1 virkkeen mukaan kirkkoherran tai kappalaisen virkaa hakevan
tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi.
Kappalaisen virkaa koskevat myös koeaikaa koskevat säännökset. Kirkkolain 6 luvun 17 §:n 1
momentin 1 virkkeen mukaan virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta. Kappalaisen viran osalta koeajasta
päättää kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan 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.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on lausunnossaan 24.5.2018 todennut, että hakijat pastori
Paula Hagman-Puustinen, pastori Emmi Haring, pastori Risto Huotari, pastori Aki Hätinen, pastori
Leena Laurinkari, pastori Johanna Porkola, ja pastori Teemu Voutilainen ovat kelpoisia Siilinjärven
seurakunnan I kappalaisen virkaan. Tuomiokapitulin arvioinnin mukaan heillä kaikilla on hakemusasiakirjojen perusteella edellytykset hoitaa Siilinjärven seurakunnan I kappalaisen virkaa.
Tuomiokapituli edellyttää, että seurakunta tekee hakijoista ansiovertailun valintaa varten. Tuomiokapitulin lausunto kokonaisuudessaan on esityslistan liitteenä 1. Lausuntoon sisältyy hakijoiden koulutustiedot ja työkokemusaika papin työstä.
PERUSTIEDOT HAKIJOISTA
Paula Hagman-Puustinen
Paula Hagman-Puustinen on syntynyt 24.10.1968 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Juankosken lukiosta
30.5.1987. Hän on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa 23.3.2012 ja
vihitty papiksi Kuopiossa 27.5.2012. Hagman-Puustinen on suorittanut pastoraalitutkinnon
16.3.2017 arvosanalla erinomainen (18,25/20).
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hagman-Puustinen on saanut suomenkielisen koulusivistyksen ja kirjoittanut teologian maisterin
kypsyysnäytteen suomen kielellä. Kielitaito: Tutkinnon suorittanut on osoittanut julkisyhteisöjen
henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaan kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen taitoa seuraavasti: ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito ja tyydyttävä kirjallinen taito. Suorituspvm: 18.5.2011.
Työura pappina:
Paula Hagman-Puustisella on työkokemusta papin työstä yhteensä 5 vuotta 10,11 kk.
Määrätty viransijaisena hoitamaan Järvi-Kuopion seurakunnan II seurakuntapastorin viran tehtäviä viran varsinaisen viranhaltijan virkavapauden ajaksi 28.5.2012 lukien, enintään 4.2.2013
saakka. 28.5.2012 - 4.2.2013.
Määrätty hoitamaan Järvi-Kuopion seurakunnan II seurakuntapastorin tehtäviä varsinaisen viranhaltijan virkavapauden ajan, kuitenkin enintään 31.8.2013 asti. 5.2.2013 - 31.8.2013.
Virkamääräys Järvi-Kuopion seurakunnan vs. II seurakuntapastoriksi lakkautettu. - 31.5.2013
Määrätty Järvi-Kuopion seurakunnan vs. IV kappalaiseksi siihen asti kun viran vakinainen haltija
palaa hoitamaan virkaansa. 1.6.2013 - 25.4.2015.
Järvi-Kuopion seurakunta, määrätty virkaa perustamatta hoitamaan seurakuntapastorin tehtäviä
26.4.2015 - 31.5.2015.
Järvi-Kuopion seurakunta, vs. III kappalainen siksi aikaa, kun kansanedustaja Kimmo Kivelän virkavapaus kestää, enintään 25.4.2019 asti. 1.6.2015 - 25.4.2019.
Emmi Haring
Emmi Kaisa Anette Haring on syntynyt 11.4.1987 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Pielaveden lukiosta
30.6.2006. Hän on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa 15.5.2013 ja
vihitty papiksi Kuopiossa 2.11.2013. Haring on suorittanut pastoraalitutkinnon Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa 14.12.2017.
Emmi Haring on saanut suomenkielisen koulusivistyksen ja kirjoittanut teologian maisterin kypsyysnäytteen suomen kielellä. Teologian maisterin tutkinnon yhteydessä hän on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen 794/2004 mukaisen kielitaidon aiemmin suorittamassaan
tutkinnossa. Suorituspvm:15.05.2013.
Emmi Haringin suorittamat muut opinnot ja työkokemus käyvät ilmi nimikirjaotteesta.
Työura pappina:
Emmi Haringilla on työkokemusta papin työstä yhteensä 3 vuotta 10,5 kuukautta, josta osa-aikaisen (50 %) viransijaisuuden hoitoa 5 kuukautta.
Järvi-Kuopion seurakunta, vs. V kappalainen 1.9.2016 - 30.9.2017.
Kuopion Tuomiokirkkoseurakunta, vs. II seurakuntapastori, osa-aikainen (50 %) 1.2.2016 31.8.2016.
Järvi-Kuopion seurakunta, vs. II kappalainen, osa-aikainen (50 %) 1.9.2015 - 31.8.2016.
Määrätty Juuan seurakunnan vs. kappalaiseksi 26.8.2014 - 19.8.2015.
Määrätty Paltamon seurakunnan vs. kappalaisen virkasuhteeseen niin kauan kuin viran vakinainen haltija hoitaa Paltamon seurakunnan avointa kirkkoherran virkaa 2.11.2013 - 24.8.2014.
Risto Ensio Huotari
Risto Ensio Huotari on syntynyt 18.5.1963 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Linnan lukiosta, Kajaanista
1982. Hän on suorittanut teologian kandidaatin tutkinnon (ylempi korkeakoulututkinto) Helsingin
yliopistossa 28.5.1990 ja vihitty papiksi Lapualla 3.11.1990. Huotari on suorittanut pastoraalitutkinnon Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa 24.1.2001 arvosanalla magna cum laude approbatur (18,75/20).
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Risto Huotari on saanut suomenkielisen koulusivistyksen ja kirjoittanut teologian kandidaatin kypsyysnäytteen suomen kielellä. Teologian kandidaatin tutkintoon sisältyi seuraava kielikoe: - ruotsinkielen suullinen ja kirjallinen taito, Suorituspvm: 28.05.1990.
Risto Huotarin suorittamat muut opinnot ja työkokemus käyvät ilmi nimikirjaotteesta.
Työura pappina:
Risto Huotarilla on työkokemusta papin työstä yhteensä 6 vuotta 1,5 kk, josta osa-aikaisen (50 %)
viransijaisuuden hoitoa 11 kuukautta.
Järvi-Kuopion seurakunta, V kappalaisen sijainen 1.1.2018 - 31.12.2018.
Iisalmen seurakunta, I kappalaisen sijainen 5.6.2017 - 23.7.2017.
Kuopion Kallaveden seurakunta, useiden papinvirkojen (ei kirkkoherra) vuosilomansijainen
1.6.2016 - 14.8.2016.
Määrätty Jyväskylän maasrk:n II viralliseksi apulaiseksi 3.11.1990 - 31.7.1995. (Virkanimike on
muuttunut 1.1.1994 lukien seurakuntapastoriksi.)
Määrätty Jyväskylän maasrk:n III kappalaisen viransijaiseksi 1.3.1991 - 22.3.1991.
Keskeytetty 3.11.1990 annettu virkamääräys Jyväskylän maasrk:n seurakuntapastorin virkaan erityispedagogiikan assistentin viran hoitamista varten.
Keskeytetty virkamääräys Jyväskylän maasrk:n II virallisen apulaisen virkaan opiskelua varten
3.12.1991 - 31.5.1992.
Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen erityisopettajan koulutuslinjalla 1.9.1994 31.7.1995.
Peruutettu virkamääräys Jyväskylän maasrk:n seurakuntapastorin virkaan 1.8.1995 lukien.
Myönnetty siirto Kuopion hiippakuntaan 1.9.1997 –
Määrätty vuosilomansijaisena hoitamaan Varpaisjärven seurakunnan kirkkoherran virkaa
19.7.2006 - 1.9.2006.
Määrätty hoitamaan viransijaisena osa-aikaisesti (50 %) Iisalmen seurakunnan III kappalaisen virkaa 1.2.2007 - 31.5.2007.
Määrätty hoitamaan viransijaisena osa-aikaisesti (50 %) Iisalmen seurakunnan III kappalaisen virkaa 1.6.2007 - 31.8.2007.
Määrätty viransijaisena hoitamaan osa-aikaisesti (50 %) Iisalmen seurakunnan III kappalaisen virkaa 1.9.2007 - 31.12.2007.
Määrätty viransijaisena hoitamaan Siilinjärven seurakunnan II kappalaisen virkaa viran varsinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. 1.10.2009 - 31.5.2010.
Määrätty Vesannon seurakunnan kirkkoherran viransijaiseksi 14.6.2010 - 11.7.2010.
Määrätty viransijaisena hoitamaan Kuopion Männistön seurakunnan seurakuntapastorin virkaa
26.7.2010 - 31.12.2010.
Määrätty hoitamaan Kuopion Kallaveden seurakunnan IV kappalaisen virkaa 17.2.2014 31.5.2014.
Määrätty hoitamaan viransijaisena Kuopion Kallaveden seurakunnan III seurakuntapastorin virkaa
1.6.2014 - 30.6.2014.
Kuopion Kallaveden seurakunta vs. IV seurakuntapastori 1.6.2015 - 7.6.2015
Kuopion Kallaveden seurakunta vs. V seurakuntapastori 8.6.2015 - 8.7.2015
Kuopion Kallaveden seurakunta vs. II kappalainen 9.7.2015 - 9.8.2015.
Aki Hätinen
Aki Hätinen on syntynyt 10.8.1985 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Kallaveden lukiosta 29.5.2004. Hän
on suorittanut Teologian maisterin tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa 14.9.2013 ja vihitty papiksi
Mikkelissä 20.10.2013. Hätinen on suorittanut pastoraalitutkinnon Oulussa 21.11.2017.
Aki Hätinen on saanut suomenkielisen koulusivistyksen ja kirjoittanut teologian maisterin kypsyysnäytteen suomen kielellä. Hän on suorittanut ruotsin kielen kokeen teologian maisterin tutkinnon
yhteydessä, joka osoittaa, että hänellä on virkaan valittavalta vaadittava ruotsin kielen tyydyttävä
ymmärtämisen taito.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Aki Hätisen suorittamat muut opinnot ja muu työkokemus käyvät ilmi nimikirjanotteesta.
Työura pappina:
Työkokemus pappina yhteensä 4 v. 6 kk., josta osa-aikaisena (80 %) 11 kk.
Rovaniemen seurakunta, seurakuntapastori 1.4.2016 –
Padasjoen seurakunta, seurakuntapastori 1.10.2014 – 31.3.2016
Ruokolahden seurakunta, vs. seurakuntapastori 1.10.2013 - 30.9.2014.
Leena Laurinkari
Leena Annikki Laurinkari on syntynyt 13.1.1958 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Vuosaaren lukiosta
Helsingistä 31.5.1977. Hän on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa
17.10.2012 ja vihitty papiksi Kuopiossa 9.5.2013. Laurinkari on suorittanut pastoraalitutkinnon
Kuopiossa 8.2.2018.
Leena Laurinkari on saanut suomen kielisen koulusivistyksen ja kirjoittanut teologian maisterin
kypsyysnäytteen suomen kielellä. Kielitaito: Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito,
2+2 op. Kieli: ruotsi, Suorituspvm:16.12.2009, Paikka: Helsingin Yliopisto.
Leena Laurinkarin muut opinnot ja työkokemus käyvät ilmi nimikirjaotteesta.
Työura pappina:
Leena Laurinkarilla on työkokemusta papin virasta 4 vuotta 10 kk 6 pv.
Määrätty Lieksan seurakunnan vs. kirkkoherraksi 1.6.2013 - 9.6.2013.
Määrätty Lieksan seurakunnan vs. II seurakuntapastoriksi 10.6.2013 - 23.6.2013.
Määrätty Lieksan seurakunnan vs. kappalaiseksi 24.6.2013 - 30.6.2013.
Määrätty Lieksan seurakunnan vs. I seurakuntapastoriksi 1.7.2013 - 15.7.2013.
Määrätty Lieksan seurakunnan vs. kappalaiseksi 16.7.2013 - 31.7.2013.
Määrätty viransijaisena hoitamaan Puolangan ja Hyrynsalmen seurakuntien yhteistä seurakuntapastorin virkaa. 9.8.2013 - 8.9.2013.
Määrätty viransijaisena hoitamaan Puolangan ja Hyrynsalmen seurakuntien yhteistä seurakuntapastorin virkaa 26.9.2013 - 30.11.2013.
Määrätty viransijaisena hoitamaan Puolangan ja Hyrynsalmen seurakuntien yhteistä seurakuntapastorin virkaa 9.9.2013 - 25.9.2013.
Määrätty viransijaisena hoitamaan Puolangan ja Hyrynsalmen seurakuntien yhteistä seurakuntapastorin virkaa 1.12.2013 - 31.12.2013.
Määrätty Siilinjärven seurakunnan vs. I seurakuntapastoriksi 1.1.2014 - 31.1.2015.
Siilinjärven seurakunta, I seurakuntapastori 1.2.2015 –
Kerttu Johanna Porkola
Kerttu Johanna Porkola on syntynyt 23.2.1972 ja on kirjoittanut ylioppilaaksi Kuopion musiikkilukiosta 1991. Hän on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa 26.5.2009 ja
vihitty papiksi Tampereella 4.10.2009. Porkola on suorittanut pastoraalitutkinnon Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa 21.5.2014 arvosanalla erinomainen (18/20). Lisäksi Porkola on suorittanut seurakuntatyön johtamisen kurssin (Kirjo I) 8.12.2016 arvosanalla hyvä (2+).
Johanna Porkola on saanut suomenkielisen koulusivistyksen ja kirjoittanut teologian maisterin
kypsyysnäytteen suomen kielellä. Kielitaito: Porkola on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun
asetuksen (794/2004) 6 §:n mukaisen kielitaidon filosofian maisterin tutkinnossaan 8.12.2004.
Johanna Porkolan suorittamat muut opinnot ja työkokemus käyvät ilmi nimikirjaotteesta.
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Työura pappina:
Johanna Porkolalla on työkokemusta papin virasta 8 vuotta 1,5 kuukautta. Erilaisia keskeytyksiä
viran hoidossa hänellä on ollut yhteensä 8 kk 19 päivää.
Kuopion Kallaveden seurakunta, IV seurakuntapastori 1.9.2015 –
Kuopion Kallaveden seurakunta, IV seurakuntapastorin sijainen, määräaikainen virka 16.8.2015 31.8.2015.
Tampereen Messukylän seurakunta, seurakuntapastori, määräaikainen virka 1.9.2014 15.8.2015
Ylöjärven seurakunta, vs. kappalainen, määräaikainen virka 4.9.2013 - 28.8.2014.
Tampereen Aitolahden seurakunta, seurakuntapastori, määräaikainen virka 1.2.2011 31.12.2012.
Tampereen Messukylän seurakunta, papiston vuosilomasijainen määräaikainen virka 1.1.2011 31.1.2011.
Tampereen Messukylän seurakunta, seurakuntapastori, määräaikainen virka, 4.10.2009 31.12.2010.
Teemu Johannes Voutilainen
Teemu Johannes Voutilainen on syntynyt 6.7.1981 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Siilinjärven lukiosta
vuonna 2000. Hän on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa 28.5.2007 ja
vihitty papiksi Tampereella 6.1.2008. Voutilainen on suorittanut pastoraalitutkinnon Kuopiossa
12.12.2013 arvosanalla erinomainen (18,25/20). Lisäksi hän on suorittanut seurakuntatyön johtamisen tutkinnon arvosanalla hyvä (2+) 11.12.2014 Kuopiossa.
Teemu Voutilainen on saanut suomenkielisen koulusivistyksen ja kirjoittanut teologian maisterin
kypsyysnäytteen suomen kielellä. Teologian maisterin tutkintoon on kuulunut seuraavat kielikokeet: ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.
Teemu Voutilaisen suorittamat muut opinnot ja työkokemus käyvät ilmi nimikirjaotteesta.
Työura pappina:
Teemu Voutilaisella on kokemusta papin viran hoidosta 9 vuotta 11,5 kk. Erilaisia keskeytyksiä
viran hoidosta on ollut 4 kuukautta ja 5 päivää.
Määrätty Kangasalan seurakunnan Sahalahden kappeliseurakunnan vs. kappalaiseksi 6.1.2008 31.7.2008.
Määrätty Kangasalan seurakunnan Sahalahden kappeliseurakunnan vs. kappalaiseksi
17.12.2008 - 30.4.2009.
Määrätty Kangasalan seurakunnan papiston vuosilomasijaiseksi 1.5.2009 - 31.8.2009.
Määrätty Kangasalan seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.9.2009 - 12.12.2009.
Määrätty Kangasalan seurakunnan papiston vuosilomasijaiseksi 13.12.2009 - 31.12.2009.
Määrätty Janakkalan seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.1.2010 –
Peruutettu virkamääräys Janakkalan seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 3.6.2013 –
Määrätty Kuopion Puijon seurakunnan II seurakuntapastoriksi toistaiseksi 3.6.2013 –
Siirretty Kuopion hiippakunnan papistoon 3.6.2013 –
ANSIOVERTAILU
Ansiovertailussa vertaillaan hakijoiden koulutusta ja työkokemusta. Kaikki virkaa hakeneet ovat
suorittaneet teologian maisterin tutkinnon ja pastoraalitutkinnon. Uusimmista pastoraalitutkinnon
suorituksista v. 2017 lähtien ei ole enää annettu arvosanaa. Koska viran erityistarpeina on valmius
toimia kirkkoherran sijaisena tämän loma-aikoina ja vapaapäivinä, otetaan huomioon myös hakijoiden johtamiskoulutus ja kokemus esimiestehtävistä.
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Pastoraalitutkinto
Paula Hagman-Puustinen: erinomainen (18,25/20)
Emmi Haring: Suoritettu 14.12.2017, arvosanaa ei ole merkitty.
Risto Huotari: magna cum laude approbatur (18,75/20)
Aki Hätinen: Suoritettu 21.11.2017, arvosanaa ei ole merkitty.
Leena Laurinkari: Suoritettu 8.2.2018, arvosanaa ei ole merkitty.
Johanna Porkola: erinomainen (18/20)
Teemu Voutilainen: erinomainen (18,25/20)
Johtamiskoulutus
· Kirjo I
Paula Hagman-Puustinen: Ei ole.
Emmi Haring: Ei ole.
Risto Huotari: On.
Aki Hätinen: Ei ole.
Leena Laurinkari: Ei ole.
Johanna Porkola: On.
Teemu Voutilainen: On
· Seurakuntatyön johtamisen tutkinto
Paula Hagman-Puustinen: Ei ole.
Emmi Haring: Ei ole.
Risto Huotari: On, 2 (tyydyttävä).
Aki Hätinen: Ei ole.
Leena Laurinkari: Ei ole.
Johanna Porkola: On, 2+ (hyvä)
Teemu Voutilainen: On, 2+ (hyvä)
Työkokemus:
· Papin virassa
Paula Hagman-Puustinen: 5 v. 10,11 kk.
Emmi Haring: 3 v. 10,5 kk. (josta osa-aikaisena, 50 %, 5 kk.)
Risto Huotari: 6 v. 1,5 kk. (josta osa-aikaisena, 50 %, 11 kk.)
Aki Hätinen: 4 v. 6 kk. (josta osa-aikaisena, 80 %, 11 kk.)
Leena Laurinkari: 4 v. 10 kk. 6 pv.
Johanna Porkola: 8 v. 1,5 kk. (josta keskeytyksiä 8 kk. 19 pv.)
Teemu Voutilainen: 9 v. 11,5 kk. (josta keskeytyksiä 4 kk. 5 pv.)
· Esimiestehtävät
Paula Hagman-Puustinen: lähiesimiehenä Järvi-Kuopion srk:ssa v. 2013 lähtien.
Emmi Haring: Kirkkoherran vapaapäivien ja lomien ajoittaista sijaistamista.
Risto Huotari: Varpaisjärven srk:n vs. kirkkoherra 19.7.2006 - 1.9.2006, Vesannon srk:n vs. kirkkoherra 14.6.2010 - 11.7.2010.
Aki Hätinen: Ei ole. (Ei käy ilmi hakemusasiakirjoista.)
Leena Laurinkari: Ei ole. (Ei käy ilmi hakemusasiakirjoista.)
Johanna Porkola: lähiesimiesasemassa pienelle tiimille Ylöjärven seurakunnassa vs. kappalaisena (2013 – 2014)
Teemu Voutilainen: Kangasalla kahden eri tiimin (kappelitiimi, nuorisotiimi) lähiesimiehenä,
1.4.2018 alkaen Puijon srk:ssa lähiesimiehenä, säännöllinen kirkkoherran sijainen Puijon srk:ssa
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Kirkkoneuvosto nimesi 23.5.2018 työryhmän, jonka tehtävänä on ollut valita haastatteluun kutsuttavat tuomiokapitulin lausunnon pohjalta, suorittaa haastattelut ja tehdä ehdotus virkaan valittavasta. Haastattelutyöryhmään kuuluivat Olli Kortelainen, Urpo Reponen, Ritva Venäläinen, Tapio
Markkanen ja Riitta Kerkola. Työryhmä kutsui 6.6.2018 pidettävään haastatteluun hakijoista
Paula Hagman-Puustisen, Risto Huotarin, Johanna Porkolan ja Teemu Voutilaisen.
SALASSA PIDETTÄVÄ
(JulkL 621/1999 6 luku 24 § kohta 29)
Kts. liite (haastattelumuistio).
SALASSA PIDETTÄVÄ OSIO PÄÄTTYY.
Yhteenveto
Yhteenvetona voidaan todeta, että hakemusasiakirjojen ja haastattelujen perusteella hakijoista
Teemu Voutilaisella on parhaat edellytykset hoitaa Siilinjärven seurakunnan I kappalaisen virkaa.
I kappalaisen viran erityistarpeina on valmius toimia kirkkoherran sijaisena tämän loma-aikoina ja
vapaapäivinä. Viran erityisvastuualueena on tällä hetkellä jumalanpalveluselämään ja aikuistyöhön liittyvät valmistelu- ja koordinointitehtävät. Voutilaisella on viran erityistarpeisiin nähden hakijoista sekä paras koulutus että työkokemus. Hänellä on hakijoista pisin työkokemus papin työstä.
Hän on toiminut sekä lähiesimiestehtävissä että kirkkoherran sijaisena. Hän on suorittanut Kirjo Ikurssin ja seurakuntatyön johtamisen kurssin. Hän on hakijoista ainoana suorittanut jumalanpalveluselämään liittyvät Syvemmälle messuun –kurssin ja saarnakurssin. Ne ovat osa ylempää pastoraalitutkintoa, jonka suorittamiseen Voutilaisella on tuomiokapitulin myöntämä lupa.
Edellä sanotun perusteella Teemu Voutilainen on tiedollista, taidollisilta ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan Siilinjärven I kappalaisen virkaan sopivin. Haastattelutyöryhmän yksimielinen ehdotus on, että hänet valittaisiin I kappalaisen virkaan.
I kappalaisen virka on sijoitettu vaativuusryhmään 602 ja peruspalkka on 3.177,54 euroa kuukaudessa.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1) I kappalaisen virkaan valitaan pastori Teemu Voutilainen;
2) virkasuhteeseen määrätään 6 kuukauden koeaika virantoimituksen alkamisesta lukien;
3) viran vaativuusryhmä on 602 ja peruspalkka 3.177,54 euroa kuukaudessa; ja
4) virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä edellytettävä rikosrekisteriote.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------Kirkkovaltuusto
26.4.2018 § 14
Kirkkoneuvoston
päätösesitys

Kirkkovaltuusto
1) valitsee I kappalaisen virkaan pastori Teemu Voutilaisen;
2) määrää virkasuhteeseen 6 kuukauden koeajan virantoimituksen alkamisesta lukien;
3) päättää viran vaativuusryhmäksi 602 ja peruspalkaksi 3.177,54 euroa kuukaudessa; ja
4) päättää, että virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä edellytettävä rikosrekisteriote.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611.
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ILMOITUSASIAT
· Kirkkoherra Olli Kortelaisen virkaanasettaminen on su 26.8.2018 klo 10 kirkossa. Virkaanasettamisen toimittaa piispa Jari Jolkkonen avustajinaan piispa Joel Luhamets, kirkkoherra
Oiva Malinen, rovasti Seppo Laitanen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Liisa Väätäinen ja
kirkkoherra Kristjan Luhamets.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkovaltuusto antaa valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

