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Pöytäkirja tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Tarkastusaika ____/___ 2017

Anja Lehtonen Minna Rossi
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25 § Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3§:n 1 mom. mukaan kokouksen alussa
pidetään
alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka Tiitinen piti alkuhartauden ja avasi
kokouksen.
26 § Läsnäolijoiden toteaminen
Läsnäolijat todetaan nimenhuudolla.
Suoritettiin nimenhuuto. Olavi Ruotsalainen ilmoitti 20.8. esteestä, varajäsen
Pauliina Hyvärinen oli kutsuttu kokoukseen. Tarja Laine ilmoitti 23.8.
esteestä, varajäsen Raimo Koponen oli kutsuttu kokoukseen.
Läsnä 19 valtuuston jäsentä.

27 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenille
viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla
viikon ajan ennen kokousta. (KJ 8: 5)
Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

28 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Asiat on otettu esityslistalle kirkkoneuvoston puheenjohtajan hyväksymässä
järjestyksessä ja ne esitellään kirkkovaltuustolle, ellei kirkkovaltuusto toisin
päätä,
esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätösesitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
_________

29 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. (Kirkkovaltuuston työjärjestys 4 §)
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat äänten laskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan, ellei pöytäkirjanpitäjän kanssa toisin sovita
seurakunnan
taloustoimistossa 31. päivänä elokuuta 2017.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä
seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 31.8. – 2.10.2017.
Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat
äänten laskijoina.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anja Lehtonen ja Minna
Rossi,
jotka toimivat ääntenlaskijoina.
30 § Suonenjoen seurakunnan kirkkoherran vaali
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli julisti 16.3.2017 Suonenjoen seurakunnan
kirkkoherran viran haettavaksi 18.4.2017 mennessä. Seurakunnan pyynnöstä
tuomiokapituli päätti, että kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa
kirkkovaltuusto. Kirkkojärjestyksen edellyttämäksi välillisen vaalin valmistelijaksi
tuomiokapituli määräsi lääninrovasti Teppo Ritarin.
Määräaikaan mennessä Suonenjoen kirkkoherran virkaa haki neljä henkilöä: a)
erityisopettaja, pastori Risto Huotari (Kuopio), b) Kallaveden seurakunnan
kappalainen Petteri Hämäläinen, c) Laukaan seurakunnan kappalainen Hanna
Laakso ja d) Kuopion uusyrityskeskuksen johtaja, pastori Antti Ylönen.
Kirkkoherran viran täytössä muodollinen kelpoisuus käsittää kirkon jäsenyyden,
konfirmaation, tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot,
pappisvihkimyksen, pastoraalitutkinnon, seurakuntatyön johtamisen tutkinnon sekä
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kielitaidon.
Sopivuudella tarkoitetaan hakijoilta vaadittavaa harkinnanvaraisempaa
ominaisuuksien kokonaisuutta. Tällöin arvioidaan mm. virkaa hakevan
kypsyneisyyttä, nuhteetonta käytöstä, riittävää kokemusta tai terveydentilaa. Osana
sopivuuden arviointia tuomiokapituli haastatteli henkilökohtaisesti jokaisen
kirkkoherran virkaa hakeneen istunnossaan 18.5.2017. Tämän ja muun valmistelutyön
perusteella Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on 8.6.2017 antanut lausuntonsa
kirkkoherran viran hakijoista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
_________

Lausuntoon liittyy tuomiokapitulin suorittamasta haastattelusta tehty erillinen muistio,
joka on julkisuuslain (621/1999) 6 luvun 24 §:n 1 momentin 29 kohdan nojalla salassa
pidettävä. Tämän muistion tietosisältö on annettu valitsijoiden käyttöön.

Kirkkoherran viran hoitajalle asetettujen yleisten vaatimusten lisäksi Suonenjoen
seurakunta edellyttää kirkkoherran virkaan valittavalta yhteistyökykyä ja taitavaa
johtamistaitoa, kykyä olla hengellinen suunnannäyttäjä, jolla on taitoa kehittää
seurakuntatyötä yhdessä
henkilöstön, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa ja toimintakykyä
muuttuvassa toimintaympäristössä.
Tuomiokapitulin tekemä arviointi sopivuudesta voidaan nähdä myös tuomiokapitulin
ilmoituksena seurakunnalle, että sopiviksi todetuilla hakijoilla on muodollisen
kelpoisuuden lisäksi myös edellytykset hoitaa juuri kyseisen seurakunnan
kirkkoherran virkaa sen erityiset tarpeet huomioon ottaen. Seurakuntalaisten on näin
ollen voitava luottaa siihen, että tuomiokapitulin kelpoiseksi toteama hakija kykenee
hoitamaan kyseistä kirkkoherran virkaa.
Hakijoiden muodollisen kelpoisuuden tarkastelua (§40/8.6.2017/Kuopion tkli)
a) Risto Huotari
Risto Ensio Huotari on syntynyt 18.5.1963 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Linnan
lukiosta Kajaanista vuonna 1982. Hän on suorittanut teologian kandidaatin tutkinnon
Helsingin yliopistossa 28.5.1990 ja vihitty papiksi Lapualla 3.11.1990. Hän on
suorittanut kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa 5.11.1992,
kasvatustieteiden lisensiaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa 5.12.1995,
kasvatustieteiden tohtorin tutkinnon
Helsingin yliopistossa 24.11.1998 ja valtiotieteiden tohtorin tutkinnon Helsingin
yliopistossa 7.5.2013. Hän on suorittanut pastoraalitutkinnon 24.1.2001 arvosanalla
magna cum laude approbatur (18,75/20) ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon
(Kirjo I) 30.10.2002 arvosanalla tyydyttävä (2). Risto Huotari on saanut
suomenkielisen koulusivistyksen ja kirjoittanut teologian kandidaatin tutkinnon
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kypsyysnäytteen suomen kielellä. Teologian
kandidaatin kielikoe osoittaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta
annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 mom:n nojalla kaksikielisessä viranomaisessa valtion
henkilöstöltä vaadittavaa toisen kotimaisen kielen taitoa.
Hakemuksen liitteenä on lääkärin lausunto tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä
koskevista tiedoista. Lausunto ei anna aihetta huomautuksiin.
Työura pappina:
Jyväskylän maasrk:n virallinen apulainen 1.3.1991 – 31.7.1995
(Jyväskylän maasrk:n vs. kappalainen 1. – 22.3.1991)
Varpaisjärven srk:n vs. kirkkoherra 19.7. – 1.9.2006
Osa-aikainen (50 %) Iisalmen srk:n vs. kappalainen 1.2. – 31.12.2007
Siilinjärven srk:n vs. kappalainen 1.10.2009 – 31.5.2010

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
_________

Vesannon srk:n vs. kirkkoherra 14.6. – 11.7.2010
Männistön srk:n vs. seurakuntapastori 26.7. – 31.12.2010
Kallaveden srk:n vt. kappalainen 17.2. – 31.5.2014
Kallaveden srk:n vs. seurakuntapastori 1. – 30.6.2014
Kallaveden srk:n vs. seurakuntapastori 1.6. – 8.7.2015
Kallaveden srk:n vs. kappalainen 9.7. – 9.8.2015
Iisalmen srk:n vs. kappalainen 5.6. – 23.7.2017
Keskeytykset papin virasta:
- Keskeytetty virkamääräys opiskelua varten 3.12.1991 – 31.5.1992
- Virkamääräys keskeytetty toisen viran hoitamista varten 1.9.1994 – 31.7.1995
Työkokemusta pappina yht. n. 6 vuotta, kirkkoherrana 2 kk. ja 12 päivää.
Muu työkokemus:
Pitkäniemen sairaalan kuntainliitto: mielisairaanhoitajien vuosilomasijainen 17.4.29.4.1984 ja 31.5.-26.8.1984; Lahden kaupunki: apuhoitajan vuosilomasijainen 8.28.7.1985 Kilpiäisten vanhainkodissa; mielisairaanhoitajan sijaisena (kouluttamaton)
1.- 16.8.1985 Jalkarannan
sairaalassa; Lastenlinnan sairaala: tp. mielisairaanhoitajana (varahenkilöstö) 5.5.30.6.1986 ja vs. mielisairaanhoitajana 1.7.- 31.8.1986 lastenpsykiatrisella osastolla;
askarteluohjaajana, vs. mielisairaanhoitajan tehtävissä 2.11.-31.12.1987
lastenpsykiatriasella osastolla; tp.
sairaanhoitajana 25.6.- 15.7.1990 ja 13.-31.8.1990 lastenpsykiatrisella osastolla.
Jyväskylän maalaiskunta: vs. ohjaajana 1.6.- 23.8.1987 Tikkakosken lastenkodissa
Helsingin kaupunki: peruskoulun erityisopetuksen sivutoimisena tuntiopettajana 1.1.31.5.1988 ja peruskoulun erityisopetuksen päätoimisena tuntiopettajana 7.12.1988 31.5.1989 Herttoniemen yhteiskoulu: korvaavan koulun erityisopettajana 1.8.1989 31.7.1990 Helsingin yliopisto: erityispedagogiikan assistenttina 1.9.1994 - 31.7.1995
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erityisopettajan koulutuslinjalla Jyväskylän kaupunki: päätoimisena tuntiopettajana
15.8.1995 - 31.7.1996 Pohjanlammen koulun pienluokassa (sovellettu
sopeutumattomien opetus) sekä 1 h/vko ev.lut. uskontoa 6. luokalle Lapinlahden
kunta: erityisopetuksen tuntiopettajana 26 t viikossa, Matin ja Liisan peruskoulun
yläaste, 1.8.1996 - 31.7.1997. Peruskoulun erityisopettaja, vakinainen virkasuhde,
Kuopion kaupunki 1.8.1997 -. Joensuun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta,
lehtori, erityispedagogiikan monimuoto-opinnot, määräaikainen virkasuhde 16.8.1999
- 31.7.2000. Joensuun yliopisto, professori, erityispedagogiikka, määräaikainen
virkasuhde 1.9.2001 - 31.7.2002.
Luottamustehtävät:
Opetushallituksen asettaman sairaalaopetuksen työryhmän jäsen 15.8.1998 –
28.2.1999
b) Petteri Hämäläinen
Juha Petteri Hämäläinen on syntynyt 11.7.1978 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Kuopion
klassillisesta lukiosta vuonna 1997. Hän on suorittanut teologian maisterin tutkinnon
Helsingin yliopistossa 29.5.2006 ja vihitty papiksi Kuopiossa 4.6.2006. Hän on
suorittanut pastoraalitutkinnon 16.12.2010 arvosanalla hyvä (17,25/20) ja
seurakuntatyön johtamisen tutkinnon (Kirjo I) 15.12.2011 arvosanalla hyvä (2).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
_________

Petteri Hämäläinen on saanut suomenkielisen koulusivistyksen ja kirjoittanut
teologian maisterin tutkinnon kypsyysnäytteen suomen kielellä. Teologian maisterin
kielikoe osoittaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain
(424/2003) 6 §:n 1 mom:n nojalla kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä
vaadittavaa toisen kotimaisen kielen taitoa.
Hakemuksen liitteenä on lääkärin lausunto tehtävän hoidon terveydellisiä
edellytyksiä koskevista tiedoista. Lausunto ei anna aihetta huomautuksiin.
Työura pappina:
Karttulan srk:n ma. seurakuntapastori 5.6.2006 – 31.5.2008
Karttulan srk:n ma. seurakuntapastori 1.6.2008 – 31.12.2010
Karttulan srk:n vs. kirkkoherra 13.10.2010 – 17.12.2010
Kallaveden srk:n seurakuntapastori 1.1.2011 – 31.8.2016
(Karttula liitetty Kallaveteen 1.1.2011)
Maaningan srk:n vt. kirkkoherra 1.7.2013 – 31.12.2014
Kallaveden srk:n kappalainen 1.9.2016 –
Keskeytykset: vanhempainloma 29.3. – 21.4.2012
Työkokemusta pappina n. 10 v. 9 kk., kirkkoherrana n. 1 v. 8 kk.
c) Hanna Laakso
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Hanna Maria Laakso on syntynyt 10.11.1975 ja kirjoittanut ylioppilaaksi
Langinkosken lukiosta 4.6.1994. Hän on suorittanut teologian maisterin tutkinnon
Helsingin yliopistossa 8.4.2002 ja vihitty papiksi Taulumäen kirkossa Jyväskylässä
Lapuan hiippakunnassa 16.6.2002. Hän on suorittanut pastoraalitutkinnon 16.3.2011
arvosanalla hyvä (17/20) ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon 21.11.2012
arvosanalla tyydyttävä (2-). Hanna Laakso on saanut suomenkielisen koulusivistyksen
ja suorittanut teologian maisterin tutkinnon kypsyysnäytteen suomen kielellä sekä
suorittanut teologian maisterin tutkintoon sisältyvän ruotsin kielen kokeen. Kielikoe
osoittaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain
(424/2003) 6 §:n 1 mom:n nojalla kaksikielisessä viranomaisessa
valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kotimaisen kielen taitoa. Hakemuksen
liitteenä on lääkärin lausunto tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevista
tiedoista. Lausunto ei anna aihetta huomautuksiin.
Työura pappina:
Laukaan srk:n seurakuntapastori 16.6. – 31.12.2002
Jyväskylän kaupunkisrk:n seurakuntapastori 1.1. – 28.2.2003
Laukaan srk:n seurakuntapastori 1.3.2003 –
(oman viran ohella Lievestuoreen piirikappalaisen hallinnollisia ja
esimiestehtäviä 1.5. – 31.12.2003)
Laukaan srk:n vs. kappalainen (Vihtavuoren-Leppäveden piirikappalainen)
18.8.2010 – 31.7.2011

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
_________

Laukaan srk:n vs. kappalainen 1.1. – 31.3.2017
Laukaan srk:n vt. kappalainen 1.4. – 31.12.2017
Keskeytykset:
- Virkavapaus 14. – 28.12.2008
- Virkavapaus 30.12.2008 – 18.1.2009
Työkokemusta pappina n. 14 v. 10 kk., kirkkoherran työkokemusta ei ole.
Muu työkokemus:
Kesäteologi, Kouvolan srk. 1.6. – 15.8.1999. Kesäteologi, Kouvolan srk. 1.6. –
15.8.2000. Kesäteologi, Auran srk. 16.7. – 15.8.2001. Kausiteologi, Laukaan
srk. 11.3. – 8.4.2002. Kausiteologi, Laukaan srk. 10.4. – 15.6.2002
Luottamustehtävät:
- Kunnanvaltuuston valtuutettu, Alkupvm: 01.01.2013, Loppupvm: 31.12.2016,
Paikka: Laukaan kunta
- Kunnanhallituksen jäsen, Alkupvm: 01.01.2013, Loppupvm: 31.12.2014,
Paikka: Laukaan kunta
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d) Antti Ylönen
Antti Sakari Ylönen on syntynyt 28.5.1953 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Kuopion
yhteislyseosta 1972. Hän on suorittanut ekonomin tutkinnon 1979 Helsingin
Kauppakorkeakoulusta sekä kauppatieteen kandidaatin ja kauppatieteen maisterin
arvon 1984, teologian maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa 2006 ja
pastoraalitutkinnon 2014 arvosanalla hyvä (16,50/ 20). Hän on suorittanut
seurakuntatyön johtamisen tutkinnon elokuussa 2015 arvosanalla
hyvä (2).
Antti Ylönen on saanut suomenkielisen koulusivistyksen ja suorittanut teologian
maisterin tutkinnon kypsyysnäytteen suomen kielellä sekä suorittanut ruotsin kielen
kokeen arvosanalla hyvä. Kielikoe osoittaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta
kielitaidosta annetun lain
(424/2003) 6 §:n 1 mom:n nojalla kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä
vaadittavaa toisen kotimaisen kielen taitoa.
Hakemuksen liitteenä on lääkärin lausunto tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä
koskevista tiedoista. Lausunto ei anna aihetta huomautuksiin.
Työura pappina:
Pyhäjärven seurakunnan seurakuntapastori 1.2. – 17.2.2009 (17 pv.)
Pyhäjärven seurakunnan vs. kappalainen 18.2. – 31.7.2009 (5 kk 11 pv.)
Vesannon seurakunnan vs. kirkkoherra 19. – 31.7.2010 (13 pv.)
Lieksan seurakunnan vs. seurakuntapastori 12.3.2012 – 30.9.2013 (1 v. 6 kk. 19 pv.)
Työkokemusta pappina yht. 2 v. 1 kk, josta kirkkoherran työkokemusta 13 pv.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
_________

Muu työkokemus:
Liiketaloudellisten aineiden opettajana Kuopion Muotoiluakatemiassa,
verovalmistelijana Kuopion verotoimistossa, kirjakaupan osastonhoitajana
Tampereella, yritysautomyyjänä ja myyntipäällikkönä Lahdessa, rahoituskonsulttina
Helsingissä, alue- ja markkinointipäällikkönä Scanleasing Oy:ssä vuodesta 1986,
rahoituspäällikkönä Kera Oy:n pääkonttorissa Kuopiossa vuodesta 1990 ja
kehityspäällikkönä vuoden 1997 loppuun,
toimitusjohtajana Kuopionseudun Uusyrityskeskus ry:ssä vuoden 1998 alusta, jossa
tehtävä jatkuu edelleen, elokuun alusta 2008 lähtien lisäksi Kuopion seudullisen
yrityspalvelu Verson palvelupäällikkyys. Ylönen jäi eläkkeelle toimitusjohtajan
tehtävistä 31.1.2017, minkä jälkeen hän on väliaikaisena toimitusjohtajana 30.4.2017
saakka, kunnes uusi toimitusjohtaja ottaa
tehtävät vastaan ja sen jälkeen opastamassa häntä ja hallituksen määräämissä
erityistehtävissä 30.6.2017 saakka.
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Johtopäätös hakijoiden kelpoisuuden toteamiseksi suoritetusta valmistelusta:
Tuomiokapituli antoi 8.6.2017 kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 § 3 momentin nojalla
Suonenjoen seurakunnalle hakijoista seuraavan lausunnon:
a) Kirkkojärjestyksen 6 luvun 15 § nojalla tuomiokapituli toteaa, että pastori
Risto Huotari, kappalainen Petteri Hämäläinen, kappalainen Hanna
Laakso ja pastori Antti Ylönen ovat kelpoisia Suonenjoen seurakunnan
kirkkoherran virkaan ja
b) arviointinaan tuomiokapituli lausuu, että pastori Risto Huotarilla,
kappalainen Petteri Hämäläisellä, kappalainen Hanna Laaksolla ja pastori
Antti Ylösellä on hakemusasiakirjojen perusteella edellytykset hoitaa
Suonenjoen seurakunnan kirkkoherran virkaa.

Kuopion tuomiokapitulille saapui 4.7.2017 kirjattu kirje, jossa pastori, VTT Risto
Huotari ilmoitti peruuttavansa hakemuksensa Suonenjoen seurakunnan kirkkoherran
virkaan. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 2 momentin mukaan kun kirkkoherra
valitaan välittömällä vaalilla, hakija saa peruuttaa hakemuksensa ennen kuin
vaaliehdotus on tehty. Tuomiokapituli voi erityisestä syystä hyväksyä myöhemmin
tehdyn peruutuksen
Suonenjoen seurakunnan kirkkoherra on päätetty valita välillisellä vaalilla. Normaalia
hallintokäytäntöä on, että hakemuksen voi peruuttaa. Koska välillisen vaalin osalta
kirkkojärjestyksen mukaan ei ole kieltoa, niin hakijalla on oikeus perua hakemuksensa
missä vaiheessa prosessia tahansa.
Kokouksessaan 17.8.2017 (§ 29) Tuomiokapituli totesi, että pastori, VTT Risto
Huotari on peruuttanut hakemuksensa Suonenjoen seurakunnan kirkkoherran virkaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
_________

Seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa tapahtuvaa vaalia ja sitä edeltävää
hakijoiden haastattelun valmistelua varten lääninrovasti Teppo Ritari ja seurakunnan
valmisteluvaliokunta kokoontuivat 15.8.2017. Tässä yhteydessä laadittiin kysymyksiä,
joilla voitaisiin saada selkoa mm. hakijoiden viranhaun motiiveista ja odotuksista,
osaamisesta ja ammattitaidosta, itsetuntemuksesta, esimiestaidoista ja hakijoiden
suhteesta seurakunnan odotuksiin.
Puheenjohtajansa johdolla Suonenjoen seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet
haastattelivat 20.8.2017 virkaan kelpoiset hakijat Petteri Hämäläisen, Hanna Laakson
ja Antti Ylösen.
Jos kirkkovaltuuston vaalikokouksessa kukaan hakijoista ei saa vaalissa yli puolta
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annetuista äänistä, toimitetaan samassa kokouksessa uusi vaali, jossa ovat mukana
ovat kaksi ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saanutta hakijaa. Toisessa vaalissa
eniten saanut hakija tulee valituksi virkaan.
Jos kirkkovaltuuston kokouksessaan toimittamassa kirkkoherran välillisessä vaalissa
äänet menevät tasan, tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen jollekin eniten ääniä
saaneista hakijoista ottaen huomioon hakijoiden arvioinnit (Kirkkohallituksen
yleiskirje nro 22/2013, KJ 6 luku 16 § 3 mom. ja 6 luku 19 § 3-4 mom.).
Kun kirkkovaltuusto on toimittanut kirkkoherran välillisen vaalin, sen on lähetettävä
kirkkoherran viran hakemusasiakirjat ja ote pöytäkirjasta tuomiokapitulille.
Pöytäkirjan otteeseen on liitettävä ilmoitus siitä, milloin päätös valitusosoituksineen
on annettu tiedoksi hakijoille. Tuomiokapituli antaa virkaan valitulle
viranhoitomääräyksen kirkkovaltuuston päätöksen tultua lainvoimaiseksi. (KJ 6: 20).
Kirkkolain 7 luvussa todetaan, että kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei
valtuusto jonkin asian osalta toisin päätä. Julkisuuslain mukaan valtuuston kokous on
pidettävä suljetuin ovin, mikäli siellä käsitellään asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla
säädetty salassa pidettäväksi. Kirkkovaltuuston kokous voi pitää kirkkoherran vaalin
julkisena, kun salassa pidettävien asiakirjojen asiasisältöä ei tuoda esiin tai päättää
pitää kirkkovaltuuston kokouksen suljettuna hakijoista käytävän keskustelun ajan.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
- myöntää vaalin valmistelijalle läsnäolo- ja puheoikeuden tämän asian
käsittelyn ajaksi,
- käy keskustelun kirkkoherran virkaa hakeneista (tarvittaessa suljetuin ovin),
- toimittaa kirkkoherran vaalin,
- toteaa vaalissa annetut äänet,
- toteaa vaalin tuloksen
Päätös: Kirkkovaltuusto myönsi vaalin valmistelijalle lääninrovasti Teppo Ritarille
läsnäolo- ja
puheoikeuden tämän asian käsittelyn ajaksi.
Keskustelun kuluessa Pentti Vehviläinen esitti kirkkoherraksi Petteri
Hämäläistä ja
Reijo Kytölä esitti kirkkoherraksi Hanna Laaksoa.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
_________

Kirkkovaltuusto toimitti kirkkoherran vaalin suljetulla
lippuäänestyksellä.
Vaalissa annettiin 19 ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti: Petteri Hämäläinen
13 ääntä ja Hanna Laakso 6 ääntä.
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Suonenjoen seurakunnan kirkkoherraksi valittiin Petteri Hämäläinen.

31 § Lisätalousarvio Seurakuntakodin peruskorjaukseen
Rakennusliike A.Kimonen on kesän aikana jatkanut Seurakuntakodin
perustusten
suojaamista ja maanpinnan kaltevuuden korjaamista sekä uusinut
päiväkerhotilojen
ja takkahuoneen lattiapinnat.
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi 53.000 € lisätalousarvion vuodelle
2017
Seurakuntakodin korjaustöihin. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle
53.000 e:n lisätalousarvion hyväksymistä vuodelle 2017 Seurakuntakodin
korjaustöihin.
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston tekemän 53.000 €
lisätalousarvion
vuodelle 2017 Seurakuntakodin korjaustöihin. Liite 1.

32 § Tiedoksi
•
•

Tuloslaskelma 31.7.2017. Liite 2.
Yhteistyöneuvottelu Rautalammin seurakunnan kanssa 5.9.2017 klo
17
Rautalammin seurakuntatalolla

33 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
KL 24:3 §:n mukaan saa kirkkovaltuuston päätökseen hakea muutosta
sillä perusteella, että hänen yksityistä oikeuttaan on loukattu, ja
seurakunnan jäsen myös sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista
poikkeavassa järjestyksessä tai menee toimivaltaa ulommaksi taikka on
lain vastainen.
Puheenjohtaja jätti valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan ja päätti
kokouksen klo 18.55.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
_______
_________

11

12

