KOKOUSKUTSU

Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina
18. päivänä kesäkuuta 2015 seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 17.30 kahvilla,
jolloin on nähtävillä kirkkoherra Veli-Matti Koivurannan läksiäiskuvat.
Kokous alkaa klo 18.00.

Esteet pyydetään ilmoittamaan Tuula Kinnuselle puh. 050 310 5816 tai sähköpostilla tuula.a.kinnunen@evl.fi.

Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Avoinna olleen ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorinviran täyttäminen.
2. Seurakunnan painopiste vuonna 2016.
3. Muut kokouksessa esille tulevat asiat.

Kuusamossa 9. pnä kesäkuuta 2015

Jaakko Heikkinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
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Nimenhuudossa
Valtuutetun nimi
Läsnä
Ervasti Heino
Ervasti Pertti
Flöjt Mika
Heikkinen Jaakko
Kaartinen Juha
Kemppainen Elina
Kilpivaara Tiina
Kilpivaara Maunu
Korhonen Päivi
Kortesalmi Joukamo
Kurtti Kaisa
Kurtti Seppo
Lehtinen Keijo
Mustonen Leena
Määttä Taisto
Määttä Viljo
Nevala Eero
Palosaari Helena
Poussu Raimo
Rimpiläinen Anni
Siikaluoma Liisa
Suorajärvi Marke
Säkkinen Osmo
Turunen Martti
Törmänen Mikko
Vattula Raija
Voutilainen Ulla
Kutsutut varajäsenet
Härkönen Janne
Norri Anne

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Nimenhuudossa yhteensä
Nimenhuudon jälkeen
saapui

26

Yhteensä

26

Tarkistusmerkintä:

Poissa

Saapui
klo

Poistui
klo
Asia
Jaa Ei

Äänestykset
Asia

Asia

Jaa Ei

Jaa Ei
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30 §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.00 toivottaen osanottajat tervetulleiksi.

31 §

Alkuhartaus
Veisattiin virsi 571:1-2 ja vs. kirkkoherra Matti Jurvelin piti alkuhartauden.

32 §

Nimenhuuto
Suoritetussa nimenhuudossa läsnä oli 24 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Viranhaltijoina paikalla oli vs.kirkkoherra Matti Jurvelin, vs.talousjohtaja Juha Tervo ja
taloussihteeri Tuula Kinnunen, joka valittiin tämän kokouksen sihteeriksi.

33 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille sekä kirkkoneuvoston jäsenille
asialuetteloineen ja esityslistoineen 9.6.2015. Kokouskutsu on ollut nähtäväksi asetettuna seurakunnan ilmoitustaululla 9.6. - 18.6.2015.
Esitys:

Todettaneen, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 lu-

vun 5 §:n mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaisesti päätösvaltainen.
Päätös:

34 §

Todettiin kirkkovaltuuston kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat
Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkistamaan tämän kokouksen
pöytäkirja. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

35 §

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Kilpivaara ja Martti Turunen.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Tarkistusmerkintä:

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
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36 §

Avoinna olleen ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorinviran täyttäminen
Tästä pykälästä on poistettu Julkisuuslain 24 § 1. mom kohdan mukaan salassa pidettävää tietoa.
Kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 10.3. julistaa haettavaksi ylempää
korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran (B-virka) ajalla 23. 3. 2015 – 30.
4. 2015. Määräaikaan mennessä seurakuntaan saapui viisi hakemusta (Jukka Jaakkola, Eeva Jurmu, Lauri-Kalle Kallunki, Olli Kinnunen ja Laura Räihä). Kirkkoneuvosto on saanut kokouksessaan 12.5. tiedoksi, että asetettu haastatteluryhmä on
kutsunut haastatteluun ja näyttötesteihin Jukka Jaakkolan, Eeva Jurmun, LauriKalle Kallungin ja Olli Kinnusen.
Avoinna olleen kanttorin viran haastattelut ja näyttötestit pidettiin 18. 5. 2015 Pyhän Ristin kirkossa. Kirkkoneuvoston asettama haastatteluryhmä osallistui hakijoiden arvioimiseen näyttötesteissä ja haastattelussa. Paikalla olivat Liisa Siikaluoma,
Jaakko Heikkinen, Leena Mustonen ja Taisto Määttä sekä vs. kirkkoherra Matti
Jurvelin. Haastatteluun ja näyttötesteihin saapui kutsuttuna hakijat Jukka Jaakkola,
Eeva Jurmu, Lauri-Kalle Kallunki ja Olli Kinnunen. Näyttötestit johti ja tämän musiikillisesta arvioinnista vastasi hiippakuntasihteeri Raimo Paaso. Haastattelut johti
vs. kirkkoherra Matti Jurvelin. Lauri-Kalle Kallunki ilmoitti 19.5. sähköpostitse vetävänsä hakemuksen pois avoinna olleeseen kanttorin virkaan.
Hakuilmoituksen mukaisesti seurakunta hakee kanttoria, joka kanttorin perustehtävien lisäksi johtaa kirkkokuoroa, vastaa seurakunnan keskeisimpien soittimien
huollosta ja virityksestä, työalavastuuna diakoniatyö ja vastaa konserttielämän järjestämisestä. Valittavalta kanttorilta edellytetään taitoja ja valmiuksia kehittää seurakunnan monipuolista musiikkielämää ja rakentaa yhteistyössä jumalanpalveluselämää. Kanttorilta odotetaan innostavaa työotetta, yhteistyö-, tiimityö ja vuorovaikutustaitoja. Ilmoituksessa mainitaan myös seurakunnan hyvät soittimet, monipuolinen jumalanpalveluselämä, seurakunnan vireä musiikkielämä sekä yhteistyö
paikkakunnan musiikin alan toimijoiden kanssa ja kirkkomusiikin laaja arvostus
Kuusamossa. Virka on ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka.
Hiippakuntasihteeri Raimo Paason laatimissa näytetehtävissä testattiin avoinna olleessa virassa vaadittavia jumalanpalvelussoitto-, virsilaulu- ja psalmilaulutaitoja
sekä primavistasäestystaitoja että yhteistyötaitoja. Hiippakuntasihteeri on laatinut
lausunnon näytetesteistä (ei julkinen).

Tarkistusmerkintä:

KUUSAMON SEURAKUNTA

Pöytäkirja 3/2015

s.

6

Kirkkovaltuusto 18.6.2015

Haastatteluryhmä teki hakemusten ja haastattelujen perusteella seuraavia havaintoja:
Olli Kinnunen työskentelee tällä hetkellä vs. johtavana A-kanttorina Lapuan Tuomiokirkkoseurakunnassa . Hän on johtanut Lapuan kirkkokuoroa ja konsertoinut
mm. Budapestissa ja Kiskerösissä. Kinnunen on johtanut myös Kauhajärven kirkkokuoroa sekä Lapualla nuorten kirkkoklubin musiikkiryhmää. Hän on valmistunut
Helsingissä vuonna 2013 Sibelius-Akatemiasta musiikin maisteriksi. Hänen musiikin maisterin tutkintonsa on valtaosin erinomaisin/kiitettävin arvosanoin suoritettu.
Hänellä on mm. kaksi laajaa syventämiskohdetta tutkinnossaan, mikä on vuoteen
2005 saakka oikeuttanut hakemaan A-kanttorin tehtävää. Hänellä on kokemusta
suurten Kuopion ja Lapuan tuomiokirkkoseurakuntien urkujen kieliäänikertojen virittämisentä. Hänen tutkintoonsa kuuluu projektityö virsisäestyksestä. Hänellä on
kokemusta konserttien järjestämisestä ja hän myös itse konsertoinut. Hän hallitsee
instrumenteista urut ja pianon.
Eeva Jurmu on valmistunut musiikin maisteriksi Helsingin Sibelius-Akatemiasta
vuonna 2004. Hän on suorittanut täydennyskoulutuksena urkuimprovisaatio-, pianopedagogiikkaopintoja ja kurssin vapaasäestyksestä. Hänen musiikin maisterin
tutkinto on maisterin perustutkintoa laajempi. Hänellä on työkokemusta pätevänä
kanttorina toimimisesta viidessä eri seurakunnasta noin 11 vuoden aikana. Hän on
toiminut lauluyhtye Vois´sin musiikillisena ja taiteellisena johtajana vuosina 2004
– 2015. Pätevänä kanttorina hän on ensimmäiseksi toiminut Kannelmäen seurakunnassa (10/2004 – 12/2005), missä hän vastasi vuoden ajan lapsikuorojen ja kamarikuoron johtamisesta. Kevään 2006 hän on toiminut vapaaehtoistyössä kanttorina
Australiassa Camberrassa. Hänellä on kokemusta Espoon Tuomiokirkkoseurakunnasta (11/2006 – 8/2012) lapsikuoronjohtamisesta ja saman aikaisesti yhteistyö
nuorisobändin kanssa. Hänellä on Hyvinkään seurakunnasta (9/2012 – 5/2014) kokemusta kirkkokuoron johtamisesta ja saman aikaisesti kokemusta kehitysvammaisten kuoron johtamisesta. Tämän hetken virassa Vuosaaren seurakunnassa hän
on toiminut (9/2014 – ) kahden aikuiskuoron johtajana sekä hänen vastuunaan on
ulkopuolisten kuorojen ja musiikkiryhmien vierailuista sopiminen. Toimiessaan
Espoon Tuomiokirkkoseurakunnassa hän vastasi konserttisarjojen järjestämisestä
sekä vastasi Suvelan kappelialueen musiikkitoiminnasta.
Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa työskennellessään hän on toiminut kanttorina
hiippakunnallisissa tapahtumissa ja juhlissa. Hän hallitsee urkujen ja pianon lisäksi
instrumenteista nokkahuilun.
Tarkistusmerkintä:
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Jukka Jaakkolalla on vuonna 1995 erivapauden perusteella myönnetty pätevyys
toimia ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävässä kanttorin virassa (b-virka).
Hän on toiminut lähes 20-vuotta Pudasjärven seurakunnan b-kanttorin virassa ja
yhden vuoden ajan vs. A-kanttorina Oulussa Tuiran seurakunnassa. Ammatillista
osaamista hän on kehittänyt Kuoronjohdon C-tutkinnolla vuonna 2002 ja Musiikkipedagogin tutkinnolla (AMK) vuonna 2008. Hän on johtanut Pudasjärven kirkkokuoroa. Kirkkokuoro on esittänyt koraalikantaatteja ja Luukas-passion. Hän on ilmaissut avoinna olleeseen virkaan liittyen erityisen kiinnostuksensa sekä ikääntyvien seurakuntalaisten parissa tehtävälle musiikkityölle että messuun ja tämän kehittämiseen. Hän on vastannut konserttielämän järjestämisestä Pudasjärven seurakunnassa sekä toiminut säestäjänä konserteissa. Hän on toiminut C-kanttorina Ranuan seurakunnassa 1. 11. 1992 – 30. 6. 1995. Hänellä on siten pätevänä kanttorina
toimimisesta kokemusta kaikkiaan lähes 23-vuotta.
Haastatteluryhmän yksimielinen esitys kirkkoneuvostolle on hakemusten ja näyttötestien sekä haastatteluiden perusteella, että avoinna olleen kanttorin viran hakukriteerit täyttää parhaiten Olli Kinnunen. Hänellä on parhaat edellytykset toimia
avoinna olleessa kanttorin virassa. Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että
avoinna olleeseen virkaan valitaan Olli Kinnunen ja ensimmäiselle varasijalle Eeva
Jurmu ja toiselle varasijalle Jukka Jaakkola.
Vs. khra luki kirkkoneuvostolle hiippakuntasihteerin lausunnon näytetesteistä (ei
julkinen) ja haastatteluryhmän muistion (ei julkinen).
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää yksimielisesti kirkkovaltuustolle, että ylempää
korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin (B) virkaan valitaan 1. 9.
2015 alkaen Olli Kinnunen. Virassa on kuuden kuukauden (6) koeaika.
Viran palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen. Virkaan valitun
on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote.

Asian käsittely:
Kokous julistettiin ei-julkiseksi ja suljetuksi asiaan kuuluvien salassa
pidettävien tietojen käsittelyn ajaksi. Kokouksen ei julkisessa vaiheessa
kirkkovaltuustolle saatettiin tiedoksi hiippakuntasihteerin lausunto näytetesteistä (ei julkinen), haastatteluryhmän muistio (ei julkinen) ja kirkkoneuvoston pöytäkirja 2.6. kokouksesta (salassa pidettäviä tietoja sisältävä pöytäkirjanote).
Tarkistusmerkintä:
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Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti ylempää korkeakoulututkintoa
edellyttävän (B) kanttorin virkaan 1.9.2015 alkaen Olli Kinnusen. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen. Päätös on ehdollinen kirkkolain 6 pykälien 16 ja
33 perusteella. Olli Kinnusen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote vs. kirkkoherralle (vt.khra
1.7.2015 alkaen) 14.8.2015 mennessä. Vt.kirkkoherra päättää viranomaispäätöksellä saatuaan kyseiset todistukset virkasuhteen alkamisesta 1.9.2015 alkaen tai tämän raukeamisesta.

Tarkistusmerkintä:
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37 §

Seurakunnan painopiste vuonna 2016
Ensi vuoden painopistettä on työstetty luottamushenkilöiden Toiminta- ja talousseminaarissa 28.4. Tilaisuudessa kuultiin vs. kirkkoherran ja vs. talousjohtajan katsauspuheenvuorot. Yhteinen työskentely tapahtui Kohtaamisen kirkko 2020 –
suunnitelman pohjalta ensin ryhmätöissä ja sitten yhteiskeskustelussa. Kohtaamisen
kirkko 2020 –suunnitelma nostaa tulevaisuuden tavoitteekseen: ”Seurakunnan jäsen
kokee uskon Jumalaan voimavarana ja yhä useampi pitää yhteyttä kirkkoon merkittävänä”. ” Seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen ja
kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla”
Ryhmätöiden kysymyksinä olivat: Millaisiin muutoksiin seurakunnan tulisi varautua tulevaisuudessa?, Millainen seurakunta haluamme olla 2020? ja Mikä olisi
mahdollinen ensi vuoden painopiste?
Seminaarin muistiosta nousee painopisteeseen liittyen esille teemat vuorovaikutteisuus, yhteisöllisyys, kohtaaminen ja vieraanvaraisuus.
Seurakunnan työntekijät työskentelivät 13. 5. suunnittelupäivän yhteydessä saman
kaltaisesti kuin luottamushenkilöt seminaarissa. Valmistautumismateriaalina oli
Kohtaamisen kirkko 2020 –suunnitelma. Ryhmätöiden muistioissa painottuu laajimmin vieraanvaraisuus ja sitten kohtaaminen. Vuoden 2015 painopisteenä on vieraanvaraisuus.
Esitys Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan painopiste
vuonna 2016 on vieraanvaraisuus. Perusteluna on aiheen syventäminen ja
siinä kasvaminen seurakuntatyössä.

Päätös:

Tarkistusmerkintä:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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38 §

Muut kokouksessa esille tulevat asiat
Mia Hagman on vihitty 7.6. papiksi, hän on vuoden loppuun saakka seurakuntapastorina.
Tuomiokapituli on antanut virkamääräyksen Mirjami Virtaselle seurakuntapastorina vuoden loppuun saakka.

39 §

Valitusosoite
Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 luvun 3 §:n mukaisen oikaisuvaatimus- ja valitusosoituksen. Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimus- ja valitusosoitusesitykset
pykäläkohtaisina.

40 §

Kokouksen päättäminen
Veisattiin virsi 571:3-4 . Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.00.

Kokouksen puolesta

_______________________

______________________

Jaakko Heikkinen

Tuula Kinnunen

puheenjohtaja

sihteeri

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun
ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kuusamossa 18.päivänä kesäkuuta 2015

Tarkistusmerkintä:

______________________

______________________

Tiina Kilpivaara

Martti Turunen

