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kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj.

178 §
KOKOUKSEN AVAUS JA ALKURUKOUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Vt. kirkkoherra Pekka Rehumäki piti alkuhartauden. Laulettiin Kauneimmat joululaulut-vihkosta laulu Nyt syttyy valot tuhannet.

179 §
TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 5 §:n mukaisesti kokouskutsu toimitetaan
jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsut asialistoineen on lähetetty neuvoston jäsenille 14.12.2021.
Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, mikäli yli puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
7/8.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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180 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

§185 Muut asiat kohta, otsikko muutetaan Nuorisotyönohjaajan irtisanoutuminen.
Työjärjestys muuten kokouskutsun mukainen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

181 §
VALITAAN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää,
kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Pöytäkirjan tarkastamisessa on käytetty ensimmäistä menettelytapaa.
Esitys

Esitetään valittavaksi kaksi pöytäkirjantarkastajaa, Aino Ervasti ja Lea Haapasalo.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

182 §
PÄÄTETÄÄN PÖYTÄKIRJAN JULKIPANOSTA
Esitys

Kirkkoneuvosto päättänee, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä muutoksenhakuohjeineen kirkkoherranvirastossa 22.12.2021 – 5.1.2022 viraston aukioloaikana
maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 9–13. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä
olosta laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 22.12.2021 – 5.1.2022 väliseksi
ajaksi.
Todetaan, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on KL:n 25 luvun 3 §:n mukaan
pantava vähintään neljäntoista (14) päivän ajan eli oikaisuvaatimukselle varatun ajan
seurakunnan ilmoitustaululle.
Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai
valituksen tekemiselle varatun ajan.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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183 §
LAUSUNTOPYYNTÖ / KIRKKOHERRAN VIRKA
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli
Lausuntopyyntö / kirkkoherran virka / Muhoksen seurakunta
Diaarinumero DOUL/288/01.01.01/2021
Muhoksen seurakunnan kirkkoherran virantäyttöprosessi
Muhoksen seurakunnan kirkkoherra Jouni Heikkinen on irtisanoutunut virastaan
1.11.2021 eläkkeelle jäämisen vuoksi. Kirkkoherran virantäyttöprosessi on täten
mahdollista käynnistää.
Kirkkovaltuuston toimenpiteet
Lainsäädännön sekä ohjeistuksen (alla) perusteella tuomiokapituli pyytää Muhoksen
seurakunnan kirkkovaltuustoa
a. ilmoittamaan tuomiokapitulille, onko seurakunnassa vireillä hankkeita tai
järjestelyitä, joiden perusteella virkaa ei KJ 6:14 mukaisesti ole syytä julistaa haettavaksi;
b. ilmoittamaan, pyytääkö se välillisen vaalitavan käyttämistä mahdollisessa
virantäyttöprosessissa, sekä
c. ilmoittamaan mahdollista viran haettavaksi julistamista varten Muhoksen
seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet tai ilmoittamaan tuomiokapitulille, ettei
erityisiä tarpeita ole.
___________________
Kirkkoherran viran haettavaksi julistaminen
Kirkkojärjestys (6:14 §) ohjaa kirkkoherran viran haettavaksi julistamista näin:
Kun kirkkoherran tai kappalaisen virka on tullut avoimeksi, tuomiokapitulin on julistettava virka haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus
asianmukaisella tavalla.
Tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran
tai kappalaisen virkaa julisteta haettavaksi, jos:
1) on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan;
2) tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen,
että virka tulee tarpeettomaksi;
3) siihen on muu erityinen syy.
Vaalitapa
Kirkkolain 23 luvun § 11 ohjeistaa kirkkoherran vaalitavasta 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 seurakuntaneuvosto
(kirkkoherran välillinen vaali).
Päätös välillisen vaalin toimittamisesta tulee tehdä ennen viran haettavaksi julistamista.”
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Seurakunnalla on siis lain mukaan mahdollisuus harkita vaalin järjestämistä välillisenä.
Harkinnassa on syytä ottaa huomioon muun muassa seurakunnan jäsenten kiinnostus
seurakunnan ja kirkkoherran tehtäviä kohtaan, seurakuntalaisten aktiivisuus vaikuttaa
seurakunnan toimintaan sekä paikallinen äänestysaktiivisuus edellisissä seurakuntavaaleissa tai kirkkoherran vaaleissa. Lopullisen päätöksen vaalitavasta tekee
tuomiokapituli. Mikäli seurakunta pyytää välillisen vaalitavan käyttämistä, pyynnön perustelut on syytä kirjata asian käsittelyn yhteydessä.
Kirkkoherran viran erityiset tarpeet
Ennen viran haettavaksi julistamista on tarpeen selvittää ne kriteerit, joiden perusteella
hakijoiden taitoa ja kykyä arvioidaan suhteessa avoimeen virkaan. Peruslähtökohtana
ovat kirkkojärjestyksessä 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 kirkkoherran viran erityisistä
tarpeista.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun § 13 määrittelee kirkkoherran viran tehtävät seuraavasti:
”Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa.
Kirkkoherra on vastuussa jumalanpalveluksen, pyhien sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta sekä yksityisen sielunhoidon
harjoittamisesta. Kirkkoherran tulee myös valvoa, että seurakunnan muuta toimintaa
kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja lähetystyötä
harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti.
Kirkkoherra vastaa kirkkoherranviraston toiminnasta ja seurakunnan arkistosta.
Kirkkoherra on seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muussa hengellisessä työssä sekä kirkkoherranvirastossa toimivien viranhaltijoiden ja
työntekijöiden ylin esimies. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että
kirkkoherran alainen viranhaltija tai työntekijä toimii päätöksessä mainittujen kirkkoherran alaisten muiden viranhaltijoiden tai työntekijöiden esimiehenä.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa.”

Khra
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto esittää lausuntonaan
tuomiokapitulille, että
a) kirkkoherran virka on syytä julistaa haettavaksi
b) vaalitapana käytetään välitöntä vaalia
c) Muhoksen seurakunnan kirkkoherran viran vaatimat erityistarpeet:
• kyky kirkon perustehtävästä nousevaan strategiseen ajatteluun ja käytännön
johtamiseen
• herkkyys tunnistaa Muhoksen seurakunnan hengelliset erityispiirteet
• perehtyneisyys jumalanpalveluselämän teologiaan ja käytännön kehittämiseen
• työyhteisöä kokonaisvaltaisesti kehittävä johtamisote
• hallinnolliset valmiudet itsenäisen seurakunnan johtamiseen

KN 13.9.2021 § 117
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
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--Ennen asian käsittelyä Jussi Tuusa jääväsi itsensä, koska hänen perheessään on kirkkoherran virkaan hakukelpoinen henkilö. Tuusa poistui paikalta.
KV 27.9.2021 § 39
Päätös
Kirkkovaltuusto esittää lausuntonaan tuomiokapitulille, että
a) kirkkoherran virka julistetaan haettavaksi
b) vaalitapana käytetään välitöntä vaalia
c) Muhoksen seurakunnan kirkkoherran viran vaatimat erityistarpeet:
• kyky kirkon perustehtävästä nousevaan strategiseen ajatteluun ja käytännön
johtamiseen
• herkkyys tunnistaa Muhoksen seurakunnan hengelliset erityispiirteet
• perehtyneisyys jumalanpalveluselämän teologiaan ja käytännön kehittämiseen
• työyhteisöä kokonaisvaltaisesti kehittävä johtamisote
• hallinnolliset valmiudet itsenäisen seurakunnan johtamiseen.
Jussi Tuusa palasi kokoukseen päätöksenteon jälkeen.
--KN 20.12.2021
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli
Pöytäkirjanote 15.12.2021
§ 17 Kirkkoherran virka / hakijan toteaminen ja lausuntopyyntö / Muhoksen seurakunta
Diaarinumero DOUL/288/01.01.01/2021
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli julisti Muhoksen seurakunnan kirkkoherran viran
haettavaksi 20.10.2021 seuraavat tiedot sisältävällä ilmoituksella:
Tuomiokapituli julistaa haettavaksi Muhoksen seurakunnan kirkkoherran
viran.
Muhoksen seurakunta sijaitsee luonnonkauniilla seudulla Oulujokilaaksossa.
Seurakunnassamme on 7200 jäsentä, joita palvelee 19 hengen työntekijäjoukko.
Muhoksen seurakunta on elinvoimainen, kaikenikäisten seurakuntalaisten yhteisö, jossa kirkkoherran on hyvä tehdä työtä.
Kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla. Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla
pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittanut pappi.
Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Viran palkkaus on K20 mukainen.
Muhoksen seurakunta on ilmoittanut viran erityisistä tarpeista seuraavaa:
- Kyky kirkon perustehtävästä nousevaan strategiseen ajatteluun ja käytännön johtamiseen
- Herkkyys tunnistaa Muhoksen seurakunnan hengelliset erityispiirteet
- Perehtyneisyys jumalanpalveluselämän teologiaan ja käytännön kehittämiseen
- Työyhteisöä kokonaisvaltaisesti kehittävä johtamisote
- Hallinnolliset valmiudet itsenäisen seurakunnan johtamiseen.
Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote, josta ilmenee esteettömyys hakea
kirkkoherran virkaa, sekä lääkärintodistus (T-lomake, enint. 6 kk vanha).
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Muhoksen seurakunnan kirkkoherran virkaa ovat 19.11.2021 päättyneellä
hakuajalla hakeneet Jukka Antero Joensuu ja Tarja Karoliina Pyy.
Tarja Pyy on ilmoittanut sähköpostitse vetäytyvänsä prosessista 10.12.2021.
Täten tuomiokapitulin tehtäväksi jää todeta, että virkaa on hakenut yksi henkilö,
Jukka Antero Joensuu.
Hakijan esittely
Jukka Antero Joensuu (s. 30.11.1981, Oulunsalon seurakunnan kappalainen)
on valmistunut teologian maisteriksi Joensuun yliopistosta 13.5.2009. Hänet on vihitty
papiksi Oulussa 7.6.2009. Joensuu on suorittanut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa pastoraalitutkinnon 5.5.2015 ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon 24.11.2016
arvosanalla 2-. Joensuulle on myönnetty erivapaus KJ 6: 8c mukaisesta toisen kotimaisen kielen taidosta.
Jukka Joensuu on toiminut seurakuntapastorina kahdeksan vuoden ajan Utajärven,
Oulujoen ja Oulunsalon seurakunnissa. Oulunsalon seurakunnan kappalaisen virassa
hän on ollut 1.4.2017 lähtien. Hänellä on lisäksi kokemusta kirkkoherran sijaisuuden
hoitamisesta puolen vuoden ajalta. Yhteensä hänellä on seurakuntapapin työkokemusta yli 12 vuoden ajalta.
Muuta
Jukka Joensuu on suorittanut sielunhoidon syventävän koulutuksen Elämä ja kuolema
(5op).
Tilanteen arviointia
Muhoksen seurakunnan kirkkoherran viran hakuaikana useampi henkilö osoitti mielenkiintoaan kyseistä virkaa kohtaan. Hakuajan päättyessä hakijoita oli kuitenkin vain
kaksi, joista toinen vetäytyi prosessista.
Muhoksen seurakunta on toiminnallisesti ja taloudellisesti kunnossa oleva seurakunta,
joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien äärellä. Tästä huolimatta vähäiseksi jäänyt hakijamäärä voi heijastella kehityssuuntaa, jossa kirkkoherran virkoihin on vähenemässä
määrin hakijoita, mutta se voi liittyä myös tilannetekijöihin tai vaikkapa rekrytointiviestinnän haasteisiin.
Tässä vaiheessa tuomiokapitulin on KJ 6:17 mukaisesti tarpeen pyytää lausunto asiasta Muhoksen seurakunnan kirkkovaltuustolta.
KJ 6:17
Tuomiokapituli voi julistaa kirkkoherran tai kappalaisen viran uudelleen haettavaksi
kirkkovaltuuston, seurakuntaneuvoston tai kappelineuvoston pyynnöstä, jos virkaa on
hakenut vain yksi kelpoinen hakija tai jos seurakunnan etu sitä vaatii.
Esitys

Tuomiokapituli pyytää Muhoksen seurakunnan kirkkovaltuustolta lausunnon siitä,
pyytääkö se tuomiokapitulia julistamaan Muhoksen seurakunnan kirkkoherran viran
uudelleen haettavaksi.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet
Lisätiedot
Muutoksenhaku

Pöytäkirjanote Muhoksen seurakunta / kirkkovaltuusto
pappisasessori Mirva Ahola, p. 040071 4503
Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

- --
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Muhoksen seurakunnan kirkkoherran virkaan on tällä hetkellä yksi kelpoinen hakija.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli toteaa 15.12. 2021, että hakijoiden vähäinen määrä
Muhoksen seurakunnan kirkkoherran virkaan saattaa heijastaa yleisempää kehitystrendiä, mutta voi liittyä myös tilannekohtaisiin syihin. Tämän vuoksi tuomiokapituli
pyytää Muhoksen seurakunnan kirkkovaltuustolta lausunnon siitä, pyytääkö se tuomiokapitulia julistamaan Muhoksen seurakunnan kirkkoherran viran uudelleen haettavaksi.
Vt. khra
Esitys

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se pyytäisi tuomiokapitulia julistamaan
Muhoksen seurakunnan kirkkoherran viran uudelleen haettavaksi.
Vaalitapana välitön vaali. Muhoksen seurakunnan kirkkoherran viran vaatimat erityistarpeet samat kuin päättyneessäkin haussa.
Esitys hyväksyttiin.

184 §
VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
1) Diakonian viranhaltijat
§ 187 - 204
Myönnetyt avustukset ja maksusitoumukset yht. 1.755 euroa
- Avustuksia elintarvikkeisiin ja kulutustavaroihin
2) Vs. kirkkoherra
§ 13
Virkavapausanomus
3) Talouspäällikkö
§ 12
Tilin lopettaminen
§ 13
Määräaikaistalletus
Vt.khra+tp
Esitys
Kirkkoneuvosto hyväksynee viranhaltijoiden tekemät päätökset.
Päätös

Hyväksyttiin viranhaltijoiden tekemät päätökset.

185 §
NUORISOTYÖNOHJAAJAN IRTISANOUTUMINEN
Nuorisotyönohjaaja Elijas Kokko on irtisanoutunut Muhoksen seurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta 14.12.2021 päivätyllä irtisanoutumisilmoituksella siirtyäkseen
toiseen virkaan Oulun kaupungin nuorisotoimeen. Hänen viimeinen työpäivänsä on
31.12.2021.
Vt.khra
Esitys

Päätös

Kirkkoneuvosto myöntää Elijas Kokolle eron Muhoksen seurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta. Nuorisotyönohjaajan virka julistetaan haettavaksi kevään 2022 aikana.
Esitys hyväksyttiin.
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186 §
ILMOITUSASIAT
- Tuomiokapituli välittää piispa Jukka Keskitalon ohjeistukset koskien seurakuntien
koronarajoituksia. Muhoksen seurakunta toimii ohjeiden mukaisesti.

187 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi Kirkkolain 24 luvun mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoituksen, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.04.

Vakuudeksi:
Pekka Rehumäki
puheenjohtaja

Riitta Kukkohovi-Colpaert
pöytäkirjanpitäjä

Edellä olevan pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja hyväksyneet.
Muhoksella 20 / 12 2021

Aino Ervasti
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lea Haapasalo
pöytäkirjantarkastaja

