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PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävänä seurakunnan taloustoimistossa 30.1.-28.2.2017 klo 9.00–
14.00.

ilmoitustaulun hoitaja
PUHEENJOHTAJA

Hanna Murtomäki-Kukkola

JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu Alavuden seurakunnan julkisten kuulutusten
ilmoitustaululle 16.1.2017.
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KOKOUS

Kirkkovaltuusto

KOKOUSAIKA

Torstai 26.1.2017 klo 19.00

KOKOUSPAIKKA

Vesitornin toimitila
Ala-Mursula Eila
Haavisto Mirva
Harju Timo
Hautarinne Tarja
Hellinen Aila
Hietaniemi Kalevi
Hirvelä Marjo
Humalajoki Riitta
Iivonen Ritva
Järvilahti Kari
Kangas Päivi
Korpi Olli
Koskinen Maire
Mannila Anne, poissa, varajäsen Krihvel Elina
Mikkola Matti, poissa
Mursula Mikko
Murtomäki-Kukkola Hanna, puheenjohtaja
Mäkiranta Jorma
Mäkynen Aino
Ojanen Pirjo
Olkkonen Ulla, poissa, varajäsen Taipalus Kalevi
Penninkangas Reijo
Piiroinen Esko
Suutala Karoliina, poissa, varajäsen Uusitalo Mika
Vierunketo Taina
Vähämaa Keijo
Ylinen Emmi-Kaisa, poissa, varajäsen Takala Antti
Peräaho Jussi, vt. kirkkoherra
Martikainen Juha, Töysän alueen kappalainen
Kivimäki Heli, sihteeri ja pöytäkirjanpitäjä
Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä

KIRKKOVALTUUSTON
JÄSENET
(merkintä puheenjohtajasta
ja poissaolosta)

MUUT
(läsnäolon peruste ja
merkintä poissaolosta)
ALLEKIRJOITUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Hanna Murtomäki-Kukkola
Heli Kivimäki
Tarkastus toimitetaan taloustoimistossa 27.1.2017.
Allekirjoitukset
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1§

Kokouspäivämäärä 26.1.2017

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KJ 8 luvun 5 § mukaan kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä
kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä
seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
KL 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin, että paikalla on 22 varsinaista jäsentä ja 4
varajäsentä.
Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 16.1.2017 ja kokouksesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 16.-26.1.2017.
Puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuuston kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.

3§

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Vuorotteluperiaatteen mukaan vuorossa ovat Reijo Penninkangas ja Esko Piiroinen.

Pöytäkirjan tarkastus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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4§
Esitys kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
valinnasta vuosiksi 2017-2018
KJ 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa.
Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
valitsee kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi 20172018.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2017-2018
valittiin yksimielisesti Hanna Murtomäki-Kukkola ja varapuheenjohtajaksi Kari
Järvilahti.

5§

Esitys kirkkovaltuuston sihteerin valinnasta vuosiksi 2017-2018
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n 2. mom. mukaan valtuuston kokousten
pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii
talouspäällikkö, jollei valtuusto toisin määrää.
Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
valitsee talouspäällikön kirkkovaltuuston sihteeriksi vuosiksi 2017-2018.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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6§
Esitys kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinnasta vuosiksi
2017-2018
KL 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten
vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden
tammikuussa.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston vaali toimitetaan
kirkkovaltuustossa siten, että ensin valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja
sitten muut jäsenet.
Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi 2017-2018.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 20172018 valittiin yksimielisesti Taina Vierunketo.

Pöytäkirjan tarkastus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Esitys kirkkoneuvoston jäsenten valinnasta vuosiksi 2017-2018
KL 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja
muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kun ohjesäännössä
määrätään, vähintään viisi ja enintään yksitoista muuta seurakuntavaaleissa
vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
KL 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten
vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden
tammikuussa.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan Alavuden seurakunnan
kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä
valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä. Valituilla
jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen.
Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
valitsee kirkkoneuvostoon kahdeksan jäsentä vuosiksi 2017-2018.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvostoon
vuosiksi 2017-2018 seuraavat jäsenet:
Karoliina Suutala
Keijo Vähämaa
Eila Ala-Mursula
Mikko Mursula
Mirva Haavisto
Timo Harju
Esko Piiroinen
Matti Mikkola

Pöytäkirjan tarkastus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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8§
Esitys kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten
henkilökohtaisten varajäsenten valinnasta vuoksiksi 2017-2018
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 §:n mukaan todetaan, että kun edellä mainitut
vaalit on toimitettu, on eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ja kirkkoneuvoston jäsenille
henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2017-2018.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajalle ja jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2017-2018
seuraavasti:
Taina Vierunketo
varajäsen
Ritva Iivonen
Karoliina Suutala
varajäsen
Marjo Hirvelä
Keijo Vähämaa
varajäsen
Markku Viitala
Eila Ala-Mursula
varajäsen
Tarja Hautarinne
Mikko Mursula
varajäsen
Aino Mäkynen
Mirva Haavisto
varajäsen
Ulla Olkkonen
Timo Harju
varajäsen
Olli Korpi
Esko Piiroinen
varajäsen
Reijo Penninkangas
Matti Mikkola
varajäsen
Matti Vanha-aho

Pöytäkirjan tarkastus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoherranvaalit
Timo Kumpusen erottua Alavuden seurakunnan kirkkoherran virasta 1.1.2017
lukien tulee paikka haettavaksi talven 2017 aikana. Virkamääräys voidaan antaa
todennäköisesti elokuuhun 2017 mennessä. Virkaa hoitaa 1.1.-31.8.2017 vt.
kirkkoherra Jussi Peräaho.
Prosessin käynnistämiseksi tuomiokapituli pyytää Alavuden seurakunnan
kirkkovaltuustoa ilmoittamaan kantansa kolmeen kysymykseen: mahdolliset viran
auki julistamisen esteet, mahdollinen välillisen vaalitavan käyttö ja Alavuden
seurakunnan kirkkoherran viran erityistarpeet.
Virantäytön käynnistäminen
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n mukaan tuomiokapitulin on julistettava avoimeksi
tullut kirkkoherran virka haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla
hakuilmoitus asianmukaisella tavalla.
Tuomiokapituli voi päättää yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran virkaa
julisteta haettavaksi, jos:
1. on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan,
2. tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen aiheuttavan sen,
että virka tulee tarpeettomaksi tai
3. siihen on muu erityinen syy.
Vaalitapa
Kirkkolain 23 luvun 11 § kuuluu seuraavasti: Seurakunnan kirkkoherran valitsevat
seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet (kirkkoherran välitön vaali).
Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä päättää,
että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai
seurakuntaneuvoston (kirkkoherran välillinen vaali).
Päätös välillisen vaalin toimittamisesta tulee tehdä ennen viran haettavaksi
julistamista.
Seurakunnalla on siis lain mukaan mahdollisuus harkita vaalin järjestämistä
välillisenä. Harkinnassa on syytä ottaa huomioon seurakunnan jäsenten kiinnostus
seurakunnan ja kirkkoherran tehtäviä kohtaan, seurakuntalaisten aktiivisuus
vaikuttaa seurakunnan toimintaan sekä paikallinen äänestysaktiivisuus
seurakuntavaaleissa tai kirkkoherran vaaleissa. Lopullisen päätöksen vaalitavasta
tekee tuomiokapituli. Mikäli seurakunta pyytää välillisen vaalitavan käyttämistä,
pyynnön perustelut on syytä kirjata asian käsittelyn yhteydessä.

Pöytäkirjan tarkastus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoherran viran erityiset tarpeet
Ennen viran haettavaksi julistamista on tarkoituksenmukaista selvittää ne kriteerit,
joiden perusteella hakijoiden taitoa ja kykyä arvioidaan suhteessa avoimeen
virkaan. Peruslähtökohtana ovat kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 §:ssä määritellyt
kirkkoherran viran tehtävät. Lisäksi voidaan ottaa huomioon seurakunnan
toimintaympäristöstä nousevat tarpeet, seurakunnan koko ja seurakunnan muut
olosuhteet. Seurakunnan esittämät näkökohdat voivat olla osa niitä seikkoja, joihin
tuomiokapituli perustaa näkemyksensä kirkkoherranviran erityisistä tarpeista.
Lainsäädännön ja ohjeistuksen perusteella tuomiokapituli pyytää Alavuden
seurakunnan kirkkovaltuustoa
1. ilmoittamaan, onko seurakunnalla KJ 6:14 mukaista syytä, ettei
kirkkoherranvirkaa julistettaisi haettavaksi,
2. ilmoittamaan, pyytääkö se välillisen vaalitavan käyttämistä sekä
3. ilmoittamaan lyhyesti Alavuden seurakunnan kirkkoherranviran erityiset
tarpeet viran haettavaksi julistamista varten tai ilmoittamaan
tuomiokapitulille, ettei erityisiä tarpeita ole.
Kirkkoherranviran vaalitapaan liittyviä näkökohtia
Kirkkohallituksen kirkkoherranvaalin vaalitavan lainmuutosesitys 2011 sisältää
tavoitteet ja perusteet muutokselle, joka tuli voimaan 2013. Alkuperäisen esityksen
selkeät tavoitteet ja perustelut ovat yhä edelleen varteenotettavia näkökulmia
seurakuntien harkitessa kirkkoherranvaalin toteuttamistapaa. Kootusti
kirkkohallituksen esityksen perustelut olivat seuraavanlaiset:
1. Valtuuston suorittama vaali mahdollistaa paljon paremmin hakijoiden
todellisen osaamisen arvioinnin (mm. haastatteluin) kirkkoherran viranhoidon
oleellisimmalla osaamisalueella: johtamistaito ja kyky kehittää organisaation
strategiaa ja käytännön toimintaa jne.
2. Kirkkoherran työssä monipuolinen yhteistyö seurakunnan hallintoelinten ja
luottamushenkilöiden kanssa on oleellisempaa kuin esim. perinteisessä
vaalinäytteessä ilmenevä kapea osaamisalue (messun toimittaminen ja
saarna).
Millaista vaalitapaa on sovellettu viimeaikaisissa kirkkoherranvaaleissa?
Näyttää siltä, että Etelä-Suomen hiippakunnissa on lainmuutoksen voimaantulon
(2013) jälkeen siirrytty pääasiassa valtuustojen suorittamiin välillisiin vaaleihin.
Lapuan hiippakunnassa ollaan selkeästi siirtymässä välillisiin vaaleihin
(viimeaikaisista: Soinissa välitön, Ähtärissä, Lappajärvellä ja Kyyjärvellä välillinen).

Pöytäkirjan tarkastus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Sivu 10
ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2017
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä 26.1.2017

Seurakuntalaisten osallistuminen vaaleihin Alavuden seurakunnassa
Välitön vaali ilmentää demokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa. Kahdessa viimeisessä
seurakuntavaalissa Alavuden äänestysprosentit ovat olleet: 28,1 % vuonna 2014 ja
31,2 % vuonna 2010. Edellisissä kirkkoherranvaaleissa vuonna 1996
äänestysprosentti oli 30,3 %.
Välillinen vaali, jossa kirkkovaltuusto valitsee kirkkoherran, ilmentää demokratian
antamaa valtakirjaa ja käyttää seurakunnan ylimpänä päättävänä elimenä sitä
valtaa ja vastuuta, mikä kirkkovaltuustolle on kirkkolain ja –järjestyksen puitteissa
suotu. Seurakuntavaalit on käyty marraskuussa 2014, jossa seurakuntalaiset ovat
ilmaisseet tahtonsa valtuuston vaalissa.
Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta.
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle,
että se antaa lausuntonaan tuomiokapitulille seuraavaa:
1. seurakunnalla ei ole KJ 6:14 säädöksiin perustuvia seikkoja, jotka estäisivät
kirkkoherran viran julistamisen haettavaksi,
2. kirkkoherranvaali toteutetaan välillisenä vaalina ja
3. kirkkoherran viran erityiset tarpeet Alavuden seurakunnassa:
Alavuden seurakunta on jäsenmäärältään (noin 11 500 jäsentä) Lapuan
hiippakunnan keskisuuri seurakunta, jonka kirkkoherranviranhoidossa jo
korostuu johtaminen ja strateginen osaaminen. Kirkkoherranviran
erityistarpeina ilmoitetaan, että hakijalta edellytetään henkilöstöhallinnollisia
taitoja ja kokemusta, yhteistyökykyä, kokonaisuuksien hallintaa,
viestinnällisiä taitoja, kykyä strategiseen suunnitteluun ja verkostoitumiseen
sekä monipuolista kokemusta johtamisesta. Viranhoito edellyttää hengellistä
johtajuutta, teologista oppineisuutta ja osaamista sekä avoimuutta uusille
näkemyksille seurakuntatyössä.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
Merkitään pöytäkirjaan, että vt. kirkkoherra Jussi Peräaho poistui paikalta pykälän
käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Ilmoitusasiat
Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset: to 9.3. klo 19, to 30.3. klo 19, ke 19.4. klo 19
ja to 18.5. klo 19.
Johtoryhmän kokoukset: ke 22.2. klo 15, to 23.3. klo 16, ke 12.4. klo 16 ja ke 10.5.
klo 15.
Seuraava kirkkovaltuuston kokous to 1.6. klo 19.
Strategiaseminaari la 6.5.2017.
Kalevi Hietaniemi ilmoitti eroavansa kirkkovaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta
muuton vuoksi.

11 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.52.

Pöytäkirjan tarkastus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

