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Kokoonpano ja läsnäolo
Mertanen Sanna
Välimäki Tarja
Hakala Jussi
Heide Petra
Jantunen Matti
Kallio Teemu
Kantele Tuomo
Knuuttila Timo
Koivisto Eero
Lehtimäki Anu
Niskanen Kari
Pääskynen Riitta
Vainikainen Oke
Poikolainen Heljä
Jaatinen Eija

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja,
kokouksen puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
sihteeri

poissa
läsnä

lääninrovasti, vaalin valmistelija
kappalainen
vs. seurakuntapastori

läsnä
poissa
poissa

läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
poissa
läsnä

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo
Olli Kortelainen
Hyvärinen Heikki
Huttunen Milla
37
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
38
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista
(11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Kutsu seurakuntaneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään viikkoa ennen
kokousta. Esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostissa 5.4.2022.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
39
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös
Esitetty asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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40
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN, TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se on nähtävillä 15.4.14.5.2022 Männistön seurakunnan toimistossa, toimiston aukioloaikoina.
Aakkosjärjestyksen mukaisessa pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Teemu Kallio ja
Tuomo Kantele. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Päätös
Esityksen mukainen.
41
MÄNNISTÖN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN VAALI
Valmistelija: lääninrovasti Olli Kortelainen
Kuopion Männistön seurakunnan kirkkoherra Aulikki Mäkinen on irtisanoutunut
Männistön seurakunnan kirkkoherran virasta siten, että hänen virkasuhteensa päättyi
31.3.2021. Männistön seurakunnan kirkkoherran virka tuli siten avoimeksi 1.4.2021
lukien.
Tuomiokapituli pyysi 18.11.2021 Kuopion Männistön seurakunnan seurakuntaneuvoston
lausuntoa siitä
1. julistetaanko kirkkoherran virka haettavaksi ja
2. mitkä ovat seurakuntaneuvoston käsityksen mukaan Kuopion Männistön seurakunnan
kirkkoherran viran erityiset tarpeet.
Lisäksi tuomiokapituli muistutti, että mikäli Kuopion Männistön seurakunnan
seurakuntaneuvosto katsoo, että mahdollinen kirkkoherran vaali olisi toimitettava
välillisenä vaalina, seurakuntaneuvoston tulee tehdä tästä tuomiokapitulille
nimenomainen pyyntö.
Seurakuntaneuvoston lausunto pyydettyine selvityksineen sekä seurakuntaneuvoston
mahdollinen pyyntö kirkkoherran vaalin toimittamisesta välillisenä vaalina oli toimitettava
tuomiokapitulille viimeistään 8.12.2021.
Tuomiokapitulille on 3.12.2021 toimitettu pöytäkirjanote Kuopion Männistön seurakunnan
seurakuntaneuvoston 1.12.2021 pitämän kokouksen 121 §:sta, jossa seurakunta antaa
lausunnon tuomiokapitulille Kuopion Männistön seurakunnan kirkkoherran viran
haettavaksi julistamisesta, kirkkoherran viran erityistarpeista ja kirkkoherran vaalitavasta.
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Kuopion Männistön seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti 121 § kohdalla seuraavaa:
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille annetaan puuttumiskynnyksistä annettavan
yksityiskohtaisen selvityksen sisältävä lausunto, jossa
1. Kuopion Männistön kirkkoherran virka tulee julistaa haettavaksi
2. kirkkoherran viran erityiset tarpeet ovat
•
•
•
•

valmius kehittää ja toteuttaa monipuolisesti jumalanpalveluselämää.
valmius toimia ja kehittyä seurakunnan visionäärisenä johtajana sekä kehittää
pitkäjänteisesti vakiintuneen lähiöseurakunnan toimintaa.
motivaatio toimia yhteistyössä seurakuntayhtymän, luottamushenkilöiden,
työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa sekä toimintaympäristön verkostoissa.
erilaisten kulttuurien, yhdenvertaisuuden ja luontoarvojen kunnioittaminen.

Kuopion Männistön seurakunnan seurakuntaneuvosto esitti Kuopion hiippakunnan
tuomiokapitulille, että vaalitavaksi valitaan välillinen vaali.
Kuopion Männistön seurakunta antoi seurakuntaneuvoston pöytäkirjan 121 §:ssa
lausunnon puuttumiskynnysten toteutumisesta.
Tuomiokapituli totesi istunnossaan 16.12.2021, että kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 2
momentissa tarkoitettuja perusteita jättää Kuopion Männistön seurakunnan kirkkoherran
virkaa haettavaksi julistamatta ei ole.
Tuomiokapituli päätti 16.12.2021 julistaa Kuopion Männistön seurakunnan kirkkoherran
virka haettavaksi 18.1.2022 klo 15 mennessä. Virkaan valitulta vaaditaan suomen kielen
erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen
taitoa (KJ 6 luku 4 § 1 mom.). Lisäksi hakemukseen on liitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus viranhoidon terveydellisistä edellytyksistä (KL 6 luku, 16 § 4 mom.).
Tuomiokapituli päätti kirkkolain 23 luvun 11 §:n 2 momentin nojalla, että kirkkoherra
valitaan välillisellä vaalilla. Välillisen vaalin valmistelijaksi tuomiokapituli määräsi
lääninrovasti Olli Kortelaisen.
Kirkkoherran viran täytössä muodollinen kelpoisuus käsittää kirkon jäsenyyden,
konfirmaation, tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot,
pappisvihkimyksen, pastoraalitutkinnon, seurakuntatyön johtamisen tutkinnon sekä
kielitaidon.
Sopivuudella tarkoitetaan hakijoilta vaadittavaa harkinnanvaraisempaa ominaisuuksien
kokonaisuutta. Tällöin arvioidaan mm. virkaa hakevan kypsyneisyyttä, nuhteetonta
käytöstä, riittävää kokemusta tai terveydentilaa. Tämän ja muun valmistelutyön
perusteella Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on 30.3.2022 antanut lausuntonsa
kirkkoherran viran hakijoista.
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 annetaan valitsijoiden käyttöön.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA
SEURAKUNTANEUVOSTO
Ampujanpolku 2, 70460 Kuopio
Puh. 040 4848 379

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

4/2022
4/2022

4 / 10

Tuomiokapitulin tekemä arviointi sopivuudesta voidaan nähdä myös tuomiokapitulin
ilmoituksena seurakunnalle, että sopiviksi todetulla hakijalla 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.
Määräaikaan mennessä virkaa haki kolme henkilöä: rovasti, hiippakuntasihteeri Juha
Antikainen, Männistön seurakunnan vt. kirkkoherra, pastori Sanna Mertanen ja
Reisjärven seurakunnan kirkkoherra Sanna-Leena Lavanti. Hakijoista Sanna-Leena
Lavanti perui hakemuksensa.
Hakijoiden kelpoisuuden tarkastelua:
•

Juha-Pekka Antikainen

Juha Antikainen on syntynyt 28.2.1963 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Kuopion lyseosta 1982.
Hän on suorittanut teologian kandidaatin (maisteri) tutkinnon Helsingin yliopistossa
16.12.1991 ja vihitty papiksi Tampereella 22.12.1991. Hän on suorittanut
pastoraalitutkinnon Tampereella 29.1.1997 arvosanalla magna cum laude approbatur
(18,25/20) ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon 17.12.2003 arvosanalla kiitettävä (3).
Juha Antikainen on saanut suomenkielisen koulusivistyksen ja kirjoittanut teologian
kandidaatin (maisteri) tutkinnon kypsyysnäytteen suomen kielellä. Teologian kandidaatin
(maisteri) 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.
Työura pappina:
Työkokemusta pappina seurakuntatyössä yhteensä n. 15 v. 4 kk, josta virkavapaata 2
kk. Hiippakuntasihteerinä tuomiokapitulissa 15 v., josta 4 kk virkavapaata.
Nimikirjaotteen mukaan kokemusta kirkkoherran viran hoidosta on 4 kk.
•

Sanna Maarit Mertanen

Sanna Mertanen on syntynyt 5.12.1983 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Minna Canthin lukiosta
2002. Hän on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa 11.12.2007
ja vihitty papiksi Kuopiossa 10.2.2008. Hän on suorittanut pastoraalitutkinnon Kuopiossa
11.4.2012 arvosanalla hyvä (17,25/20) ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon (Kirjo I)
11.12.2014 arvosanalla tyydyttävä (2-). Sanna Mertanen 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 § 1 mom. nojalla kaksikielisessä viranomaisessa
valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kotimaisen kielen taitoa.
Työura pappina:
Työkokemusta pappina seurakuntatyössä yhteensä 14 v. 6 kk, josta virkavapaata 2 v. 1
kk.
Nimikirjaotteen mukaan kokemusta kirkkoherran viran hoidosta on 11 kk.
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HAKIJOIDEN ARVIOINTI
Tuomiokapituli totesi, että Juha Antikainen ja Sanna Mertanen täyttävät KJ 6 luvun 10 §
edellyttämät vaatimukset. Heitä ei ole pidätetty pappisviran toimittamisesta (KJ 6 luku 15
§ 2 mom.) eikä heitä ole tällä hetkellä hakijana muuhun välittömällä vaalilla valittavaan
kirkkoherran virkaan (KJ 6 luku 15 § 3 mom.). Juha Antikainen ja Sanna Mertanen
todettiin muodollisesti kelpoisiksi Kuopion Männistön kirkkoherran virkaan.
Yhteenveto hakijoista:
Juha Antikainen
-

koulutus (akateemiset loppututkinnot): teologian kandidaatti (maisteri). Hakijan muu
koulutus käy ilmi oheisesta nimikirjaotteesta ja hakijayhteenvedosta.
Pappisvihkimys: 22.12.1991
Pastoraalitutkinto: 18,25/20
Seurakuntatyön johtamisen tutkinto: 3
Tosiasiallinen kokemus papin / kirkkoherran työstä hakuaikaan mennessä: 15 v. 2 kk.
/ 4 kk.
Kielitaito, suomen kieli / ruotsin kieli

Sanna Mertanen
- koulutus (akateemiset loppututkinnot): teologian maisteri. Hakijan muu koulutus käy
ilmi oheisesta nimikirjaotteesta ja hakijayhteenvedosta.
- Pappisvihkimys: 10.2.2008
- Pastoraalitutkinto: 17,25/20
- Seurakuntatyön johtamisen tutkinto: 2- Tosiasiallinen kokemus papin / kirkkoherran työstä hakuaikaan mennessä: 12 v. 5 kk.
/ 11 kk.
- Kielitaito, suomen kieli / ruotsin kieli
Tarkemmat tiedot hakijoiden työkokemuksesta ilmenevät hakemusasiakirjoista, jotka
ovat tämän pykälän liitteinä.
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Suoritetun valmistelun perusteella tuomiokapituli toteaa, että
•
•

•

•

•

rovasti, hiippakuntasihteeri Juha Antikainen ja vt. kirkkoherra, pastori Sanna
Mertanen täyttävät KL 6 luvun 13 § 2 mom. 1) kohdan kelpoisuusvaatimukset;
rovasti, hiippakuntasihteeri Juha Antikainen ja vt. kirkkoherra, pastori Sanna
Mertanen ovat liittäneet asiakirjoihinsa KL 6 luvun 6 § 4 mom. mukaiset
terveydentilaa koskevat terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot;
rovasti, hiippakuntasihteeri Juha Antikainen ja vt. kirkkoherra, pastori Sanna
Mertanen ovat KJ 6 luvun 5 § vaatimalla tavalla osoittaneet, että heillä on KJ 6 luvun
4 § 1 mom. mukainen kielitaito;
rovasti, hiippakuntasihteeri Juha Antikainen ja vt. kirkkoherra, pastori Sanna
Mertanen täyttävät KL 6 luvun 13 § 1 mom. mukaiset kelpoisuusvaatimukset, joista
säädetään perustuslaissa. Nämä PL 125 §2 mom.:ssa säädetyt virkojen yleiset
nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
rovasti, hiippakuntasihteeri Juha Antikainen ja vt. kirkkoherra, pastori Sanna
Mertanen täyttävät KL 6 luvun 14 § 1 mom. mukaiset erityiset kelpoisuusvaatimukset,
joista on säädetty KJ 6 luvun 10 §:ssä, KJ 6 luvun 15 § 2 mom.:ssa ja joiden Kuopion
Männistön seurakunnan seurakuntaneuvosto on päättänyt olevan kirkkoherralta
edellytetyt erityiset tarpeet.

Tuomiokapituli antoi kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 3 momentin nojalla Kuopion
Männistön seurakunnalle hakijoista seuraavan lausunnon:
a) Tuomiokapituli toteaa kirkkojärjestyksen 6 luvun 15 §:n nojalla, että rovasti Juha
Antikaisella ja pastori Sanna Mertasella on kelpoisuus Kuopion Männistön seurakunnan
kirkkoherran virkaan
b) Asiakirjojen ja haastattelujen perusteella tuomiokapituli lausuu, että rovasti Juha
Antikaisella on hyvät edellytykset ja pastori Sanna Mertasella hyvät on edellytykset
hoitaa Kuopion Männistön seurakunnan kirkkoherran virkaa.
MÄNNISTÖN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON PÄÄTÖSPROSESSI
Tuomiokapituli antaa esittelevän pappisasessorin esityksestä seurakuntaneuvostolle
ansiovertailuun ja haastatteluun perustuvan lausunnon kirkkoherran viran hakijoista.
Tämän esityksen liitteinä ovat hakijoiden hakemusasiakirjat, tuomikapitulin
haastattelumuistiot ja arviot hakijoista ansiovertailuineen. Hakijalla voi olla edellytykset,
hyvät edellytykset tai erinomaiset edellytykset kirkkoherran virkaan tai hakija ei ole
sopiva kirkkoherran virkaan, jos hakijalta ilmeisesti puuttuvat viran hoitoon tarvittavat
edellytykset.
Seurakuntaneuvoston päätösesitys puolestaan pohjautuu vaalin valmistelijana toimivan
lääninrovastin tekemään päätösesitykseen, jota toimielin voi halutessaan muuttaa.
Seurakuntaneuvoston suorittama viranhaltijan valinta tapahtuu aina vaalilla. Jos
toimielimen jäsenet ovat yksimielisiä päätösehdotuksessa esitetyn henkilön valinnasta,
vaalia ei käytännössä kuitenkaan toimiteta suljetuin lipuin tai muuta vaalimenettelyä
noudattaen.
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Jos vaalin ensimmäisellä kierroksella kukaan hakijoista ei saa yli puolta annetuista
äänistä, toimitetaan samassa toimielimen kokouksessa uusi vaali. Uudessa vaalissa ovat
mukana kaksi ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saanutta hakijaa. Toisella
vaalikierroksella eniten ääniä saanut hakija tulee valituksi virkaan.
Jos toisella, ratkaisevalla vaalikierroksella äänet jakautuva tasan hakijoiden kesken,
päätösvalta asiassa siirtyy tuomiokapitulille. Tällöin tuomiokapituli antaa
viranhoitomääräyksen jommallekummalle eniten ääniä saaneesta hakijasta. Tässä
harkinnassa tuomiokapitulin tulee ottaa huomioon aiemmassa lausunnossaan
tekemänsä arviointi hakijoiden taidosta ja kyvystä haettavana olevaan virkaan.
(Kirkkohallituksen yleiskirje nro 22/2013, KJ 6 luku 16 § 3 mom. ja 6 luku 19 § 3-4 mom.).
Kun seurakuntaneuvosto 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
seurakuntaneuvoston päätöksen tultua lainvoimaiseksi. (KJ 6: 20).
Paitsi, että seurakuntaneuvoston tulee päättää, pyytääkö se viran ainoalle hakijalle
viranhoitomääräyksen, seurakuntaneuvoston tulee ehdollisesti päättää valittavan
kirkkoherran viranhoitopaikasta ja palkkauksesta.
Koska Männistön seurakunnan kirkkoherran enimmät virkatyöt tapahtuvat Männistön
Pyhän Johanneksen kirkon yhteydessä sijaitsevissa toimistotiloissa, Pyhän Johanneksen
kirkko on syytä määrätä hänen virkapaikakseen.
Kirkkolain 7 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan kirkkovaltuuston ja yhteisen
kirkkovaltuustonkokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto jonkin asian osalta toisin päätä. 2
momentin mukaan muiden toimielinten kokoukset eivät ole julkisia. Näin ollen
seurakuntaneuvoston kokous ei ole julkinen.
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Esitys
Seurakuntaneuvosto
1)

päättää myöntää tuomiokapitulin määräämälle kirkkoherran vaalin
valmistelijalle Olli Kortelaiselle läsnäolo- ja puheoikeuden tämän asian
käsittelyn ajaksi ja käy keskustelun kirkkoherran virkaa hakeneista.

2)

- valitsee pastori Sanna Mertasen Männistön seurakunnan kirkkoherran
virkaan. Valinnan perusteena on koulutukseen, työkokemukseen ja
haastatteluun, tuomiokapitulin lausuntoon, sekä henkilöarviointiin perustuva
kokonaisvaikutelma Männistön seurakunnan seurakuntaneuvoston
ilmoittamat Männistön seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet
huomioon ottaen.
- toimittaa tarvittaessa kirkkoherran vaalin suljetuin lipuin ja toteaa vaalissa
annetut äänet ja
- toteaa vaalin tuloksen.

3)

päättää Männistön Pyhän Johanneksen kirkon kirkkoherran virkapaikaksi.

4)

päättää, että kirkkoherranviran palkkaluokka on K 20.

Toimenpiteet: Ote ja asiakirjat Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille.
Päätös
Seurakuntaneuvosto
1)

myönsi tuomiokapitulin määräämälle kirkkoherran vaalin
valmistelijalle Olli Kortelaiselle läsnäolo- ja puheoikeuden tämän asian
käsittelyn ajaksi ja kävi keskustelun kirkkoherran virkaa hakeneista.
Timo Knuuttila teki vastaesityksen ja esitti että kirkkoherraksi valitaan Juha
Antikainen.

2)

Seurakuntaneuvosto toimitti äänestyksen suljetuin lipuin (LIITTEET 1-10).
Juha Antikainen sai 4 ääntä.
Sanna Mertanen sai 6 ääntä.
Männistön seurakunnan kirkkoherraksi valittiin Sanna Mertanen.

3)

päätti, että Männistön Pyhän Johanneksen kirkko on kirkkoherran
virkapaikka.

4)

päätti, että kirkkoherranviran palkkaluokka on K 20.
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42
ILMOITUSASIAT
Kaikille vaaleista ja ehdokkuudesta kiinnostuneille pidetään seurakuntavaali-info
11.5.2022 klo 18 Mäntytuvalla. Paikalla vaaleista kertomassa ja keskustelemassa on
nykyisiä luottamushenkilöitä ja seurakunnan työntekijöitä. Jaossa on tietoa ja lomakkeita
vaalilistojen perustamiseksi. Tilaisuus alkaa kahveilla. Seurakuntavaalien
ehdokasasettelu päättyy 15.9.2022 ja vaalien varsinainen äänestyspäivä on 20.11.2022.
Esitys
Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
Päätös
Esityksen mukainen.
43
MUUT ASIAT
Päätös
Muita asioita ei käsitelty.
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44
SEURAAVA KOKOUS
Seuraava seurakuntaneuvoston kokous pidetään 11.5.2022 Mäntytuvalla, Kalevalankatu
23 A 1.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
45
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Päätös
Muutoksenhakuohje ja valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.
46
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.57

Tarja Välimäki
puheenjohtaja

Eija Jaatinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 13.4.2022

Tuomo Kantele

Teemu Kallio

