MERI-PORIN SEURAKUNTA
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Meri-Porin seurakuntaneuvosto

12/2021

Paikka: Pihlavan kirkon seurakuntasali
Aika: 22.6.2021 klo 18.00-18.48
Läsnä:

Heilimä Janne
Frangén Aija-Mari
Gustafsson Tarja
Kause Anne
Koivusilta Jan
Kukkakorpi Raija
Leppiniemi Tellervo
Peltola Janna
Rouvali Arja-Leena
Säämäki Matti
Viitala Matti
Virtanen Lasse
Multanen Raija-Liisa
Hietanen Heimo
Sopenkivi Nelli

puheenjohtaja

pois
varajäsen
Tuomiokapitulin määräämä kirkkoherran vaalin
valmistelija
sihteeri

86§
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja vaalin valmistelija Heimo Hietanen piti
alku hartauden.

87§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
(KL 7:4).

Esitys:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

88§
Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:
Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

89§
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjantarkastus

Esitys:

Valitaan:
1. kaksi pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi Frangén Aija-Mari ja
Gustafsson Tarja
2. päätetään tarkastaa pöytäkirja välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös:

Valittiin:
1.

kaksi pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi Frangén Aija-Mari ja
Gustafsson Tarja

2.

päätettiin tarkastaa pöytäkirja välittömästi kokouksen jälkeen.

90§
Meri-Porin seurakunnan kirkkoherran viran vaali

Esittelijä Vaalinvalmistelija, lääninrovasti Heimo Hietanen

SALASSAPITOLAUSEKE: Virantäyttöasiakirjoihin saattaa sisältyä työntekijän valintaa
koskevia arviointeja, henkilöarviointia ym. ei-julkista tietoa tai henkilön yksityiselämään tai
harrastuksiin tms. liittyviä tietoja. Nämä tiedot ovat salassa pidettäviä ja kirkkolain 6. luvun
28 §:n ja lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta 6. luvun 23 §:n ja 24 §:n 29 ja 32 kohtien
mukaan seurakunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden vaitiolovelvollisuuden piiriin
kuuluvia asioita.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin määräsi istunnossaan 4.3.2021 Meri-Porin
seurakunnan kirkkoherran viran vaalin toimitettavaksi välillisenä vaalina, jonka toimittaa
Meri-Porin seurakunnan seurakuntaneuvosto, ja julisti viran haettavaksi 1.4.2021 päättyvällä
hakuajalla. Samassa kokouksessa tuomiokapituli määritteli viran erityiset tarpeet:
Meri-Porin seurakunnassa on noin 6700 jäsentä ja 20 työntekijää. Se on yksi Porin
seurakuntayhtymän kuudesta seurakunnasta. Meri-Porin seurakunnan kirkkoherra
tarvitsee hengellisen työn johtamiskykyä, hallinnollista osaamista, talous- ja
henkilöstöjohtamisen taitoja, kykyä muutosjohtamiseen sekä seurakunnan toiminnan
kehittämiseen koko seurakunnan alueella. Eduksi katsotaan seurakuntayhtymään
kuuluvan seurakunnan toiminnan edellytysten tuntemista. Hakijalta odotamme hyviä
sosiaalisia taitoja sekä yhteistyökykyä. Hän näkee seurakuntatyön vuorovaikutuksena
ja yhteistyönä työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kesken.
Kirkkoherran viran hyvä hoito vaatii liikkumista seurakunnan alueella. Tästä syystä
virkaan valittavan mahdollisuus käyttää omaa autoa on lähes välttämätöntä.

Istunnossaan 31.3.2021 tuomiokapituli määräsi vaalin valmistelijaksi lääninrovasti Heimo
Hietasen.

Meri-Porin seurakunnan kirkkoherran virkaa hakivat määräaikaan mennessä:
Tuija Kruus, Meri-Porin seurakunnan vt. kirkkoherra
Samu Repo, Eurajoen seurakunnan kappalainen
Ilkka Riihimäki, Rauman seurakunnan seurakuntapastori
Timo Waris, Puolustusvoimien kenttärovasti
Pasi Virta, Keski-Porin seurakunnan kappalainen
Tuomiokapituli haastatteli kaikki virkaa hakeneet kirjallisesti haastattelulomaketta käyttäen
sekä suullisesti istunnossaan 12.4.2021.
Istunnossaan 12.5.2021 tuomiokapituli antoi KJ 6:16,3 mukaisen lausunnon hakijoista sekä
toimitti sen sekä muut vaaliin liittyvät asiakirjat vaalin valmistelijalle. Tuomiokapituli totesi
kaikki virkaa hakeneet kelpoisiksi hakemaansa virkaan.
Meri-Porin seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti 20.4.2021, että kirkkoherran vaalin
valmistelutyöryhmänä toimii Anne Kause, Janne Heilimä, Raija Kukkakorpi, Matti Viitala,
Matti Säämäki sekä
Tarja Gustafsson ja työryhmälle puheenjohtajaksi tuomiokapitulin nimeämänä vaalin
valmistelijana Heimo Hietasen sekä nimesi valmisteluryhmän sihteeriksi seurakuntasihteerin.
Samalla seurakuntaneuvosto hyväksyi vaalin toteutus- ja aikataulusuunnitelman.
Seurakuntaneuvosto haastatteli kaikki hakijat 20.5.2021. Haastattelu toimitettiin saman
sisältöisenä kaikille hakijoille. Seurakuntaneuvoston nimeämä valmisteluryhmä laati
kysymykset haastatteluun. Vaalin valmistelija toimi haastattelijana. Haastattelu toimitettiin
Pihlavan kirkon seurakuntasalissa seuraavasti:
10.00–10.45 Tuija Kruus, vt. kirkkoherra, Meri-Porin seurakunta
11.00–11.45 Samu Repo, kappalainen, Eurajoen seurakunta
13.00–13.45 Ilkka Riihimäki, seurakuntapastori, Rauman seurakunta
14.00–14.45 Pasi Virta, kappalainen, Keski-Porin seurakunta
15.00–15.45 Timo Waris, kenttärovasti, Puolustusvoimat
Kullekin seurakuntaneuvoston jäsenelle annettiin haastattelukysymysten mukainen pohja,
jolle he voivat tehdä muistiinpanot haastatteluista. Seurakuntasihteeri laati haastatteluista
haastattelumuistion.
Hakijoita esiteltiin Porin Kirkkosanomissa 5/2021, sosiaalisessa mediassa sekä 20.5.2021
Pihlavan seurakuntatalon monitoimisalissa järjestetyssä paneelissa. Paneeli striimattiin ja
tallenne striimauksesta oli nähtävissä noin kahden viikon ajan.
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 23.5.2021 hakijoita koskevan asiakirja-aineiston,
haastattelujen ja vaalipaneelin perusteella lähettää soveltuvuusarviointiin Tuija Kruusin,
Samu Revon ja Timo Wariksen. Soveltuvuustutkimuksen suoritti Psykologitiimi Päämäärä
Oy. Psykologitiimi Päämäärällä on laaja kokemus kirkon ja muun julkisen sektorin
rekrytointien testauksesta. Tutkimuksen tulokset selostetiin suljetussa iltakoulussa Meri-Porin
seurakunnan seurakuntaneuvostolle 9.6.2021.

Seurakuntaneuvosto on saanut käytettäväkseen hakemukset, nimikirjanotteet ja
tuomiokapitulin lausunnon hakijoista, lausuntoa täydentävän ansiovertailun, tuomiokapitulin
kirjalliset haastattelut, seurakuntaneuvoston toimittamista haastatteluista laaditun
haastattelumuistion ja soveltuvuusarvioinnin.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt, että Meri-Porin seurakunnan
kirkkoherran vaali toimitetaan välillisenä vaalina. Välillisen vaalin toimittaa
seurakuntaneuvosto. Vaalin valmistelija tekee seurakuntaneuvostolle hakemuksiin,
ansiovertailuun, tuomiokapitulin lausuntoon, haastatteluihin ja soveltuvuusarviointiin
perustuvan päätösehdotuksen.
Seurakuntaneuvoston suorittama viranhaltijan valinta tapahtuu aina vaalilla. Vaalissa ovat
mukana virkaan kelpoiseksi todetut hakijat. Henkilövaali toimitetaan vaadittaessa suljetuin
lipuin.
Tarvittaessa seurakuntaneuvoston toimittama kirkkoherran vaali on kaksivaiheinen. Jos
vaalin ensimmäisellä kierroksella kukaan hakijoista ei saa yli puolta annetuista äänistä,
toimitetaan samassa kokouksessa uusi vaali. Siinä ovat mukana kaksi ensimmäisellä
kierroksella eniten ääniä saanutta hakijaa. Toisella kierroksella eniten ääniä saanut hakija
tulee valituksi virkaan.
Jos toisella vaalikierroksella äänet jakautuvat tasan hakijoiden kesken, päätösvalta asiassa
siirtyy tuomiokapitulille.
Vaalin valmistelijan laatima valintamuistio on liitteenä (liite 1). Sen johtopäätöksenä on, että
hakijajoukosta erottuu haun eri vaiheiden arviointivaiheiden perusteella hakijoiden kärjeksi
kolmikko Tuija Kruus ja Samu Repo ja Timo Waris. Heidän keskinäinen järjestyksensä voi
vaihdella, kuten eri vaiheet hakuprosessin arvioinneissa osoittavat, riippuen siitä, mitä osaalueita ja valmiuksia painotetaan. Siksi valitsijoiden tulee viran erityisten tarpeiden
ohjaamana paneutua hakuprosessissa kertyneeseen materiaaliin ja arvioida hakijoiden taitoa,
kykyä ja koeteltua kansalaiskuntoa sekä soveltuvuustutkimuksen esiin nostamia mahdollisia
persoonallisuuteen liittyviä vahvuuksia ja haasteita Meri-Porin seurakunnan kirkkoherran
viran menestyksellisen hoidon kannalta.
Hallintolain mukaan toimielimen tekemä päätös on pääsääntöisesti perusteltava. Päätöksen
perustelut voidaan jättää esittämättä, jos päätös koskee kirkollisen monijäsenisen toimielimen
(esim. seurakuntaneuvosto) toimittamaa vaalia. Vaaleilla tehtävään päätökseen kuuluu, että
ääniä voidaan antaa kenelle tahansa kelpoisuusvaatimukset täyttävälle virkaa hakeneelle.
Lopullinen tulos voi selvitä vasta suljetuin lipuin toimitetun vaalin jälkeen, jolloin
päätöksentekotilanteessa on mahdotonta esittää kaikkia valinnan perusteluja.
Erityisesti on kuitenkin huomattava, että virkavaalipäätöksenkin pitää perustua asiallisesti
hyväksyttyihin syihin ja oikeisiin säännöksiin. Hyvä hallintotapa edellyttää, että
virkavaalipäätöksen perustelut on kyettävä esittämään viimeistään mahdollisessa hallintooikeudelle annettavassa lausunnossa. Perusteluvelvollisuuteen ei vaikuta lippuäänestys tai
muu menettely, jossa valituksen alainen päätös on syntynyt.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto toimittaa Meri-Porin seurakunnan kirkkoherran vaalin.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto valitsi suljetulla lippuäänestyksellä Samu Revon Meri-Porin
kirkkoherraksi.
Äänet jakautuivat seuraavasti:
Samu Repo 7 ääntä
Tuija Kruus 4 ääntä
Timo Waris 1 ääni

91§
Ilmoitukset ja muut asiat

92§
Valitusosoitus

Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

93§
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.48

Kokouksen puolesta

_______________________________
Janne Heilimä, puheenjohtaja

_______________________________
Nelli Sopenkivi, sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi
Porissa 22. päivänä kesäkuuta 2021.

_______________________________
Aija-Mari Frangén

_______________________________
Tarja Gustafsson

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta Meri-Porin seurakuntatoimiston, Pihlavan kirkkotie 5,
ilmoitustaululla 23.6.-7.7.2021
_____________________________
Nelli Sopenkivi, sihteeri

