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ASIALISTA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Kokouksen laillisuus
Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Sihteerin valitseminen
Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Uudenkaupungin seurakunnan (Kalannin kappeliseurakunta)
kappalaisen vaali
8. Ilmoitusasiat
9. Muutoksenhaku
10. Loppusanat Sampo Lipponen
11. Kokouksen päättäminen
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25 §
KOKOUKSEN AVAUS
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja piti alkurukouksen (virsi 253)
ja avasi kokouksen.

26 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS
Kutsu kappelineuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään
viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä
asioista.
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty kappelineuvoston jäsenille 24.4.2018.
Esitys:

Kokous todetaan lailliseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi

27 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esitys:

Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

28 §
SIHTEERIN VALITSEMINEN
Esitys:

Valitaan kokoukselle sihteeri

Päätös:

Kokouksen sihteeriksi valittiin Esa Mierlahti.
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29 §
ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Esitys:

Kappelineuvosto hyväksyy kokouksen asialistan
työjärjestykseksi.

Päätös:

Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

30 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kappelineuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa
pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kappelineuvosto
kokouksessaan.
Pöytäkirjan tarkastusvuoro tulee aakkosjärjestyksen mukaan.
Pöytäkirja on tarkastettavissa kirkkoherranvirastossa 8.5.2018 ja pidettäneen
yleisesti nähtävänä 9.5.- 23.5.2018 Uudenkaupungin seurakunnan
kirkkoherranvirastossa aukioloaikoina klo 9-13.
Esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teija Leino ja Anniiina Tättilä,
jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

31 §
UUDENKAUPUNGIN SEURAKUNNAN (Kalannin kappeliseurakunta)
VIRAN TÄYTTÄMINEN
Uudenkaupungin seurakunnan kappalaisen (Kalannin kappeliseurakunta)
virka tuli avoimeksi kun kappalainen Esko Halivaara ilmoitti jäävänsä
eläkkeelle 1.5.2018 lukien.
Kalannin kappelineuvoston ohjesääntö määrää, että kappalainen valitaan
vaalilla, jonka toimittaa kappelineuvosto.
Uudenkaupungin seurakunnan kirkkoneuvosto pyysi 13.12.2017 (174 §)
Kalannin kappelineuvostolta lausuntoa kappalaisen viran täyttämisestä.
Lausuntonaan kappelineuvosto esitti (32 §/2017) mm seuraavaa:
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Viran painopiste on monipuolisessa papin perustyössä. Keskiössä on rikas yhteisön
tarpeet huomioon ottava jumalanpalveluselämä ja sen kehittäminen yhdessä
seurakuntamuusikon, seurakuntalaisten ja seurakunnan työalojen (esim. lapsityö) kanssa.
Tärkeällä sijalla ovat myös kirkolliset toimitukset, rippikoulutyö, koulupappitoiminta,
yhteydet vapaaehtoisiin ja sielunhoito.
Arvostamme kokemusta, kykyä tehdä yhteistyötä ja hyviä viestintätaitoja.

Kirkkoneuvosto esitti (6 §/2018) viran täyttämistä koskevaan lausuntoon
tuomiokapitulille sen lisäksi mitä kappelineuvosto oli esittänyt, että:
-

Kappalainen kuuluu koko seurakunnan papistoon ja tehtävänkuvaukseen liittyy tehtäviä
koko seurakunnan alueella, näin kappalaisen tehtäviin kuuluu yhteistyö ja tehtävien
yhteistä suunnittelua eri työalojen kautta koko seurakunnassa.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julisti viran haettavaksi. Määräaikaan
1.3.2018 klo 15 mennessä virkaa haki neljä (4) pappia. Viranhalijat ovat
aakkosjärjestyksessä:
Tiina Heino, seurakuntapastori, Hattulan seurakunta
Tuire Anneli Kakko, seurakuntapastori, Kaarinan seurakunta
Jukka Kekki, kappalainen, Kajaanin seurakunta
Marith Leppäkari Lindberg, vs kappalainen, Uudenkaupungin seurakunta.
Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä
ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Virkaan on kelpoinen pastoraalitutkinnon suorittanut pappi.
Koeaika on 6 kuukautta.
Valituksi tulleen pitää toimittaa seurakunnalle lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote,
jonka laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.

Tuomiokapituli on antanut 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 ja tuomiokapitulin
lausuntoon siten, kun heille erikseen on siitä ilmoitettu.
Kappelineuvosto käsitteli kappaisen viran täyttämistä kokouksessaan
5.3.2018; silloin laadittiin suunnitelma viran täytön aikataulusta:
- kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun tiistaina 17.4. haastatteluihin
osallistuu koko kappelineuvosto
- järjestetään tiistaina 24.4. klo 18 seurakuntailta, jonka yhteydessä hakijoilla
on mahdollisuus esittäytyä ja seurakuntalaisten tutustua heihin
- kappalaisen vaali suoritetaan kappelineuvoston kokouksessa 3.5.2018.
Tämä suunnitelma on toteutunut.
Kaikki hakijat osallistuivat haastatteluun ja kaikki kappelineuvoston jäsenet
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osallistuivat haastatteluihin.
Ehdokkaat olivat mukana seurakuntaillassa paitsi Jukka Kekki, hän ilmoitti
poissaolostaan tekstiviestillä 30.4.2018.
Koko kappelineuvosto on valmistellut vaalia; erillistä valmisteluryhmää ei ole
nimetty. Näin kokonaisarvioinnissaan kappelineuvoston jäsenet ovat voineet
ottaa huomioon:
- tuomiokapitulin lausunnon ja hakemusasiakirjoista ilmenneet asiat
- haastatteluissa ilmenneet asiat
- seurakuntaillassa ilmenneet seikat.
Henkilö valitaan vaalilla, jolloin kukin valitsija voi äänestää ketä tahansa
virkaan kelpoista hakijaa. Henkilövaali on vaadittaessa toteutettava
umpilipuin.
Asian esittelijänä kappelineuvoston kokouksessa: kirkkoherra Esa Mierlahti.
Esitys:

Kappelineuvosto suorittaa Uudenkaupungin seurakunnan
(Kalannin kappeliseurakunta) kappalaisen vaalin.

Käsittely: Veli-Matti Virtanen esitti, että vaali toimitettaan umpilipuin.
Jokainen äänioikeutettu merkitsi vaalilipulle valitsemansa
ehdokkaan nimen. Ääntenlaskijat laskivat äänet.
Vaalissa Jukka Kekki sai 6 ääntä,
muut ehdokkaat eivät saaneet ääniä.
Päätös:

Kappelineuvosto suoritti kappalaisen vaalin, jossa Jukka Kekki
tuli valituksi Uudenkaupungin seurakunnan (Kalannin
kappeliseurakunta) kappalaisen virkaan.

Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen.

32 §
ILMOITUSASIAT
Ilmoitusasioita ei ollut.

33 §
MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhaku liitetään pöytäkirjaan.
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34 §
LOPPUSANAT
Kirkkoherra luki katkelman Johanneksen evankeliumin
Jeesuksen jäähyväispuheesta.
Laulettiin virsi 548.

35 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.12.

Sampo Lipponen
puheenjohtaja

Esa Mierlahti
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Teija Leino
pöytäkirjan tarkastaja

Anniina Tättilä
pöytäkirjan tarkastaja
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