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Aika:

Tiistai 15.2.2022 klo 18.45-19.43

Paikka:

Kalannin seurakuntakoti

OSALLISTUJAT:
Päätöksentekijät:
jäsenet:

pj

vpj.

siht.

Sampo Lipponen
Jukka Korpi
Katriina Laihonen
Teija Leino
Päivi Virtanen
Ilpo Valtonen

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Juhana Markkula
kirkkoherra

läsnä

Muut kutsuttavat:
kirkkoneuvoston edustaja Marjo-Riitta Tuominen
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ASIALISTA:
11. Kokouksen avaus ja alkuhartaus
12. Kokouksen laillisuus
13. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
14. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
15. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
16. Uudenkaupungin seurakunnan Kalannin kappeliseurakunnan kappalaisen viran
täyttäminen
17. Muut mahdolliset asiat
18. Ilmoitusasiat
19. Muutoksenhaku
20. Kokouksen päättäminen
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11 §
KOKOUKSEN AVAUS
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja kirkkoherra pitää
alkuhartauden.

Päätös:

Esityksen mukaan.

12 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS
Kutsu kappelineuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi
päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsu ja asialista on toimitettu kappelineuvoston jäsenille 9.2.2022.
Esitys:

Kokous todetaan lailliseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi.

13 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esitys:

Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
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14 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kappelineuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa
pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kappelineuvosto
kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastusvuoro tulee aakkosjärjestyksen
mukaan.
Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 16.2. klo 9-13 seurakuntatoimistossa ja
on yleisesti nähtävänä 17.2.-3.3.2022 seurakuntatoimistossa sen
aukioloaikoina.
Esitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jukka Korpi ja Katriina
Laihonen, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös:

Esityksen mukaan.

15 §
ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Esitys:

Kappelineuvosto hyväksyy kokouksen asialistan
työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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16 §
UUDENKAUPUNGIN SEURAKUNNAN KALANNIN KAPPELISEURAKUNNAN KAPPALAISEN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Uudenkaupungin seurakunnan kappalaisen (Kalannin kappeliseurakunta)
virka tuli avoimeksi, kun kappalainen Jukka Kekki ilmoitti 11.8.2021
irtisanoutuvansa kappalaisen virasta 1.11.2021 lukien.
Kalannin kappelineuvoston ohjesääntö määrää, että kappalainen valitaan
vaalilla, jonka toimittaa kappelineuvosto.
Uudenkaupungin seurakunnan kirkkoneuvosto pyysi 15.9.2021 (174 §)
Kalannin kappelineuvostolta lausuntoa kappalaisen viran täyttämisestä.
Lausuntonaan kappalaisen viran erityisistä tarpeista kappelineuvosto esitti
(6.10.2021) mm seuraavaa:
- Kalannin kappeliseurakunnan hengellisen työn hoitaminen ja johtaminen
- Johtamistaidot ja halu kehittyä seurakuntalaisvastuunkantajien työn
ohjaamisessa
- Valmiudet ja motivaatio kehittyä yhteisöllisen seurakuntaelämän
rakentamisessa
- Hyvät sosiaaliset taidot sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
- Seurakuntapapin normaalit työt, kuten mm. jumalanpalvelusten
toteuttaminen, kirkolliset toimitukset, sielunhoitotyö, kristillinen kasvatus,
rippikoulu- ja muu seurakuntatyö
- Vastuu omasta työalasta Uudenkaupungin seurakunnassa ja toiminta
työalan arkityössä osana työalan tiimiä
- Verkostoitumistaidot ja kyky toimia hyvässä vuorovaikutuksessa
seurakunnan muun henkilöstön, seurakuntalaisten sekä paikallisten
yhteistyötahojen kanssa
- Valmius omaksua kappelineuvoston sihteerille kuuluvat hallinnolliset
tehtävät
- Viestintätaidot, erityisesti sosiaalisen median osaaminen
- Kiinnostus perehtyä alueen seurakunnalliseen historiaan ja hengelliseen
perintöön sekä kyky toimia arvostavassa ja luovassa vuorovaikutuksessa
niiden kanssa.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julisti 16.11.2021 viran haettavaksi.
Määräaikaan 16.12.2021 klo 15 mennessä virkaa haki neljä (4) pappia.
Viranhalijat ovat aakkosjärjestyksessä:
Menni Heikkinen, seurakuntapastori, Paattisten seurakunta
Eero Kuikanmäki, pastori
Heli Nurmi, vs. seurakuntapastori, Uudenkaupungin seurakunta
Aino Savolainen, vt. kappalainen, Uudenkaupungin seurakunta
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Tuomiokapituli on antanut 13.1.2022 hakijoista lausunnon, joka on toimitettu
Uudenkaupungin seurakunnalle. Lausunnossa todetaan kaikkien hakijoiden
olevan kelpoisia ko. virkaan. Lausunto sisältää henkilöarviointia eikä
viranomaisen julkisuudesta annetun lain perusteella ole niiltä osin julkista.
Uudenkaupungin seurakunnan Kalannin kappelineuvoston jäsenillä on ollut
mahdollisuus tutustua hakijoiden hakemusasiakirjoihin, sähköisiin
haastattelukaavakkeisiin ja tuomiokapitulin lausuntoon siten, kun heille
erikseen on siitä ilmoitettu.
Kappelineuvosto käsitteli kappalaisen viran täyttämistä kokouksessaan
27.1.2022. Laadittiin suunnitelma viran täytön aikataulusta:
- kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun tiistaina 15.2.2022.
- haastatteluihin osallistuu koko kappelineuvosto
- kappalaisen vaali suoritetaan kappelineuvoston kokouksessa 15.2.2022.
Tämä suunnitelma on toteutunut. Kaikki hakijat osallistuivat haastatteluun ja
kaikki kappelineuvoston jäsenet osallistuivat haastatteluihin. Koko
kappelineuvosto on valmistellut vaalia; erillistä valmisteluryhmää ei ole
nimetty.
Näin kokonaisarvioinnissaan kappelineuvoston jäsenet ovat voineet ottaa
huomioon:
- tuomiokapitulin lausunnon
- hakemusasiakirjoista ilmenneet asiat
- haastatteluissa ilmenneet asiat
Henkilö valitaan vaalilla, jolloin kukin valitsija voi äänestää ketä tahansa
virkaan kelpoista hakijaa. Henkilövaali on vaadittaessa toteutettava
umpilipuin.
Asian esittelijänä kappelineuvoston kokouksessa: kirkkoherra Juhana
Markkula.
Esitys:

1. Kappelineuvosto suorittaa Uudenkaupungin seurakunnan
Kalannin kappeliseurakunnan kappalaisen vaalin.
2. Kappelineuvosto pyytää tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä.
Valitun henkilön tulee antaa tehtävän hoidon terveydellisiä
edellytyksiä koskevat tiedot. Tiedot on esitettävä ennen
tuomiokapitulin istuntoa tai erikseen sovittavana aikana.
3. Kappalaisen viran vaativuusryhmäksi vahvistetaan 602.
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Käsittely: Puheenjohtaja teki ehdotuksen vaalin suorittamisesta suljettuna
lippuäänestyksenä ja se hyväksyttiin. Seuraavaksi suoritettiin
kappalaisen vaali. Ääntenlaskijat Jukka Korpi ja Katriina Laihonen
laskivat äänet ja ilmoittivat tuloksen:
Aino Savolainen sai 4 ääntä, Heli Nurmi 2 ääntä, Menni
Heikkinen ja Eero Kuikanmäki eivät saaneet ääniä.
Puheenjohtaja totesi, että Aino Savolainen oli saanut yli puolet
annetuista äänistä ja tullut valituksi vaalin 1. kierroksella
Uudenkaupungin seurakunnan Kalannin kappeliseurakunnan
kappalaiseksi.
Kappelineuvosto perusteli päätöksen näin: Hakijoita arvioitiin
suhteessa kappalaisen viran erityisiin tarpeisiin. Aino Savolaisen
valmiudet tehtävän hyvään ja menestykselliseen hoitamiseen
arvioitiin parhaiksi. Kalannin kappeliseurakunnan työ on laajaalaista, mikä edellyttää papin ydintehtävien, kuten
jumalanpalvelukset ja toimitukset, vahvaa hallintaa. Tämä luo
perustan myös uuden yhteisöllisyyden kehittämiselle, minkä
kappelineuvosto on asettanut tavoitteeksi. Aino Savolainen on
hoitanut virkaa edellisen viranhaltijan virkavapaan aikana ja
irtisanoutumisen jälkeen. Hän on tänä aikana osoittanut
omaavansa erinomaiset vuorovaikutustaidot ja onnistunut
rakentamaan hyvää yhteistyötä seurakuntalaisten, eri verkostojen
ja lähityöyhteisön kanssa. Hän on osoittanut myös aktiivisuutta ja
idearikkautta mm. lasten kirkkotilan, kirkkokahvilan ja
pyhiinvaellustoiminnan kehittämisessä. Hän on päässyt hyvin
sisälle myös tehtäviin kuuluvien hallinnollisten tehtävien
hoitamisessa.
Päätös:

1. Kappelineuvosto suoritti kappalaisen vaalin, jossa Aino
Savolainen tuli valituksi Kalannin kappeliseurakunnan
kappalaiseksi
Kohdat 2. ja 3. päätettiin esityksen mukaan.

Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle.
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17 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Ei ollut.

18 §
ILMOITUSASIAT
Ei ollut.

19 §
MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhaku liitettiin pöytäkirjaan.

20 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.43.

________________
Sampo Lipponen, puheenjohtaja

_______________________
Juhana Markkula, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

_______________________
Jukka Korpi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Katriina Laihonen
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