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          20.6.2019 

      
 
Vapaaseurakunnille 
 
 
Vapaakirkon hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 
syyskokouksessa 2019 
 
Erovuoroisuus  
 

Nykyisistä hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat: 
 
 
Jaakko Pihlajamäki, puheenjohtaja, joka on ollut hallituksen puheenjohtajana 
yhden täyden kauden, ja voidaan valita uudelleen (YKJ 14§, 2 momentti). 
 
Petri Vanhala, jäsen, joka on ollut hallituksen jäsenenä yhden täyden kauden ja 
näin ollen voidaan valita uudelleen (YKJ 14§, 2 momentti). 
 

Hallituksen jäsenehdokkaiden asettaminen 
 

Vapaakirkon hallituksen nimittämä vaalitoimikunta valmistelee hallituksen jäsenten 
valintaa. Toimikunnan johtosäännön mukaan:   
 

Toimikunnan tehtävänä on heinäkuun loppuun mennessä lähettää 
seurakuntiin tieto hallituksen kokoonpanosta ja erovuoroista. Samalla on 
pyydettävä seurakuntien ehdotukset kyseisenä vuonna erovuorossa olevien 
jäsenten paikoille.  
 
Seurakuntia muistutetaan ottamaan huomioon se, mitä uskonnonvapauslaki 
ja Vapaakirkon yhdyskuntajärjestys määräävät hallituksesta ja sen jäsenistä 
(liite). Seurakuntien tulee palauttaa ehdotukset vaalitoimikunnan sihteerille 
syyskuun 11. päivään mennessä. 
 
Ehdotukset saatuaan toimikunta kokoontuu ja tekee ehdotuksensa 
seurakunnille hallituksen jäsenehdokkaiksi. Toimikunnan tulee pyrkiä siihen, 
että se ehdottaisi kullekin vapautuvalle paikalle enintään kolmea ehdokasta. 
Ehdotuksessa tulee huomioida se, että ehdokkaina olisi sekä työntekijöitä että 
maallikoita ja hallitustyöskentelyssä tarvittavan asiantuntemuksen omaavia 
henkilöitä. Toimikunta ei ole sidottu seurakuntien tekemien ehdotusten 
järjestykseen. 
Toimikunnan ehdotus lähetetään seurakuntiin ja tiedotetaan SVL:n kautta. 
Ehdotuksen tulee olla seurakuntien käytössä viimeistään lokakuun 14. 
päivänä. Seurakunnat eivät ole sidottuja vaalitoimikunnan ehdotukseen. 
Kokousedustajat voivat syyskokouksessa tehdä vaalitoimikunnan 
ehdotuksesta poikkeavia esityksiä. 

 
 
 

Hallituksen kokoonpano ja erovuoroisuudet 
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1) Hallituksen jäsenet 2019 (Suluissa ikä 1.1.2020) 
 

a) Erovuorossa 2019 olevat hallituksen jäsenet 
 

Sairaanhoitopiirin johtaja, KTM Jaakko Pihlajamäki (65) 
• Seinäjoen vapaaseurakunta (388 varsinaista jäsentä) 
• hallituksen varajäsen 2004-2006 
• hallituksen jäsen 2006-2009 (1. vajaa kausi) 
• hallituksen jäsen 2010-2015  
• hallituksen puheenjohtaja 2016-2019 (1. kausi) 

 
Voidaan valita uudelleen 

 
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agronomi Petri Vanhala (57)  

• Kotkan vapaaseurakunnan jäsen (221 varsinaista jäsentä) 
• hallituksen varajäsen 2013-2015 
• hallituksen jäsen 2016-2019 (1.kausi) 

 
Voidaan valita uudelleen 
 

b) Muut hallituksen jäsenet (ei erovuorossa olevat) 
 

Pastori Kaarina Hoffrén (60) 
• Karttulan vapaaseurakunnan jäsen (62 varsinaista jäsentä) 
• Vapaakirkon pastorin tutkinto  
• Pastori, seurakunnanjohtaja Karttulan Vapaaseurakunta 2007 – 
• hallituksen varajäsen 2014-2016,  
• hallituksen jäsen 19.3.-31.12.2016 
• hallituksen jäsen 2017 – 2020 (1.täysi kausi) 

 
Pastori Arto Kortemaa (60) 

• Hämeenlinnan vapaaseurakunta (326 varsinaista jäsentä) 
• Vapaakirkon pastorin tutkinto 
• seurakunnanjohtaja, Hämeenlinnan vapaaseurakunta 1993- 
• hallituksen varajäsen 2011-2012 
• hallituksen jäsen 2013-2016 (1.kausi) 
• hallituksen jäsen 2017-2020 (2.kausi) 

 
Pastori Ari Korolainen (48) 

• Helsingin vapaaseurakunnan jäsen (715 varsinaista jäsentä) 
• Vapaakirkon pastorin tutkinto 
• seurakunnanjohtaja, Helsingin vapaaseurakunta 2017- 
• hallituksen varajäsen 2010-2013 
• hallituksen jäsen 2014-2017 (1.kausi) 
• hallituksen jäsen 2018-2021 (2.kausi) 

 
Yrittäjä, konsultti, pastori Juhani Ilkka (53) 

• Akaan Vapaaseurakunnan jäsen (15 varsinaista jäsentä) 
• Vapaakirkon pastorin tutkinto 
• Suomen teologisen opiston opettaja 
• hallituksen varajäsen 2013-2015 
• hallituksen jäsen 2016-2017 (1.vajaa kausi) 
• hallituksen jäsen 2018-2021 (1. täysi kausi) 

 
Kotiäiti, päätoimittaja, lapsityönohjaaja, pastori Marika Hakola (41)  

• Virtain vapaaseurakunnan jäsen (81 varsinaista jäsentä) 
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• Virtain vapaaseurakunta, Lapsityönohjaaja (8/2014- ) äitiyslomalla  
• hallituksen varajäsen 2018 
• hallituksen jäsen 2018-2021 (1.kausi) 

 
Yrittäjä, toimitusjohtaja Kaj Grönqvist (45) 

• Hämeenlinnan vapaaseurakunnan jäsen (326 varsinaista jäsentä) 
• hallituksen varajäsen 2016 
• hallituksen jäsen 2017-2018 (vajaa kausi) 
• hallituksen jäsen 2019-2022 (1.kausi) 

 
Lastentarhanopettaja-varajohtaja Petri Mettovaara (58) 

• Oulun vapaaseurakunnan jäsen (282 varsinaista jäsentä) 
• Vanhimmiston puheenjohtaja 
• hallituksen varajäsen 2017-2018 
• hallituksen jäsen 2019-2022 (1.kausi) 

 
2) Hallituksen varajäsenet 2019 

 
Terveystieteiden maisteri Tiina Oksanen (36)  

• Tampereen vapaakirkkoseurakunnan jäsen 
• Sinkku, vanhemmat ja viisi sisarusta perheineen tärkeä osa elämää 
• Kasvanut Kihniön vapaaseurakunnan keskellä, opiskeluvuosina Jyväskylän helluntaiseurakunnassa, 

Tampereen vapaaseurakunnassa vuodesta 2008 
• Vuosien varrella palvellut seurakunnassa monissa erilaisissa vastuutehtävissä, eniten nuorisotyön ja 

musiikin parissa 
• Sairaanhoitaja vuodesta 2006, työkokemusta akuuttisairaanhoidosta reilu 10 vuotta (osan ajasta 

apulaisosastonhoitajana) 
• Hoitotyön opettajan pätevyyden antaneet maisteriopinnot päätökseen 2015, nykyisin 

koulutuskoordinaattorina Tampereen yliopistollisessa sairaalassa 
• Ulkomailla vietetyt muutamien kuukausien mittaiset jaksot (työharjoittelussa, opetuslapseuskoulussa 

ja kehitysyhteistyöprojektissa) antaneet arvokasta kokemusta ja näkemystä 
• Vuoden 2018 kristillisdemokraattien paikallisosaston pj ja syksystä 2017 asunto- ja 

kiinteistölautakunnan jäsen 
 
LVI-urakoitsija Timo Jormakka (65) 

• Pieksämäen vapaaseurakunnan jäsen (182 varsinaista jäsentä) 
• Naimisissa, 3 lasta ja 3 lastenlasta 
• Yrittäjänä 36 vuotta LVI-urakoitsija 
• Jääkiekkoliiton maalivahtivalmentaja 
• Toiminut srk OTO-työntekijänä 
• Srk nuorisotyön vastaava 1977-1993 
• Vanhimmiston jäsen vuodesta 1978, josta puheenjohtajana 1997 alkaen 
• hallituksen varajäsen 2018-2019 

 
Pastori Sirkka Jortikka (59)  

•    Turun vapaaseurakunnan jäsen 1984 lähtien (472 varsinaista jäsentä)  
•    Naimisissa, neljä lasta  
•    Filosofian kandidaatti  
•    Aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot  
•    Turun vapaaseurakunnan työntekijä: lapsityöntekjiä 2000–2006; seurakuntatyöntekijä 2007–2010;  
        pastori 2011 lähtien  
•    Turun vapaaseurakunnan vanhimmiston varajäsen 2007; vanhimmiston jäsen 2008 – 2012  
•    Suomen Viikkolehden ja Päivä Osakeyhtiön avustaja  
•    Suomen teologisen opiston mentorikoulun opettaja 2016  
•    Suomen teologisen opiston teologisen seminaarin opiskelijoiden mentori 2017 lähtien  
•    Suomen Vapaakirkon Länsi-Suomen alueen toinen alueyhdyshenkilö 2018 lähtien 
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Nykyisen hallituksen jäsenistä on maallikkojäseniä puheenjohtajan 
lisäksi kolme ja työntekijäjäseniä viisi.  
 
Nykyisen hallituksen jäsenet edustavat maakuntia seuraavasti (alleviivattu 
erovuorossa): 
 
    jäsenet    varajäsenet 
 

Uusimaa   Korolainen   
Länsi-Suomi  ---     Jortikka    
Häme, Päijät-Häme Kortemaa, Ilkka, Grönqvist  Oksanen   
Kaakkois-Suomi  Vanhala    
Keski-Suomi  ---     
Savo-Karjala  Hoffrén    Jormakka    
Pohjanmaa  Pihlajamäki, Hakola     
Pohjois-Suomi  Mettovaara      

  
 
Hallituksen jäsenelle asetetut vaatimukset ja ominaisuudet (poiminta liitteestä 
kohdat 3-5) 
 

Hallituksen tehtävät on määritelty yhdyskuntajärjestyksen 15 §:ssä. Liitteenä on 
vaalitoimikunnan 22.2.2005 laatima yhteenveto hallituksen jäsenelle asetetuista 
vaatimuksista ja ominaisuuksista, joita hänellä tulisi olla.  
 

3. Yhdyskuntajärjestyksen 36 §:ssä on seurakunnan vanhimman valinnan perusteeksi 
asetettu raamatunkohdat: Tim. 3:1-7; Titus 1:5-9. Lisäksi samassa pykälässä 
todetaan, että seurakunnan vanhimmiston jäsenet valitaan seurakunnan 
kokeneimmista varsinaisista jäsenistä. Hallituksen jäsenten valinnan tulee perustua 
samoihin periaatteisiin 

 
4. Koska Vapaakirkon hallituksen tehtävä on sekä hengellinen että hallinnollinen 

(juridinen), on hallituksen jäsenen valinnassa selkeä tarve huomioida nämä 
molemmat. Valinnassa tulisikin kiinnittää huomiota siihen, että hallituksen jäsenet 
edustaisivat mahdollisimman laaja-alaisesti niin hengellisen työn eri sektoreiden 
kuin yhteiskunnallisten asioiden, hallinnon ja talousasioiden asiantuntemusta ja 
osaamista. Hallituksessa tulisikin olla sopivassa suhteessa sekä työntekijöitä 
(teologinen asiantuntemus) että maallikoita (taloudellinen, hallinnollinen ja 
yhteiskunnallinen asiantuntemus).  

 
5. Hallituksen jäsenen henkilökohtaisille ominaisuuksille hengellisen kypsyyden ja 

seurakunta-aktiivisuuden ohella voidaan asettaa mm. seuraavia tavoitteita: 
 
o Viisaus ja laaja-alaisuus. Tämä tarkoittaa mm. analyyttistä kykyä ja 

ymmärtämystä seurakunnan haasteista tämän päivän yhteiskunnassa. 
 

o Itsenäisyys ja riippumattomuus. Itsenäiset ajatukset voivat viedä 
päätöksentekoprosessia eteenpäin, pelkästä ”nyökyttelijästä” ei ole 
toimivalle johdolle paljon apua. 
 

o Yhteistyökyky. Hallituksen on toimittava joukkueena. Yhteistyökyky on 
säilytettävä silloinkin, kun ollaan eri mieltä asioista. 
 



SUOMEN VAPAAKIRKKO 5(5) 

o Ajankäyttömahdollisuus. Jäsenen ja varsinkin puheenjohtajan on 
paneuduttava kirkkokunnan kannalta tärkeisiin asioihin myös 
kokousten ulkopuolella. 

 
 
Ehdotusten tekeminen 

 
Seurakuntia kehotetaan paneutumaan ehdokasasetteluun rukoillen ja huolella.   
 
Vaalitoimikunta toivoo, että mikäli ehdotettavasta henkilöstä ei ole tässä kirjeessä 
henkilöesittelyä, seurakunta kirjoittaisi kaavakkeelle lyhyen esittelyn ja kaikkiin 
ehdotuksiin merkittäisiin perustelu.  
 

Ehdokkaiden suostumus tehtävään on syytä tarkistaa. 
 
Toimikunta korostaa, että maallikko/työntekijä –tasapaino tai alueellinen edustavuus 
eivät kuitenkaan saa olla liian määrääviä. Mitä useampi seurakunta tekee 
ehdotuksensa hallituksen jäseniksi, sitä paremman käsityksen vaalitoimikunta saa 
seurakuntien tahdosta ja sitä paremmin kaikki seurakunnat voivat tehdä lopullisen 
päätöksensä ehdokkaista. 
 
Seurakuntien ehdotukset hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi tulee postittaa 
tai lähettää sähköpostissa siten, että ne ovat Vapaakirkon toimistossa 
viimeistään perjantaina 6.9.2019. 
 
 
Tehtäväksi saaneena 

Kimmo Kaartama 
    vaalitoimikunnan sihteeri 

 
 
 Liitteet:  Hallituksen jäsenelle asetetut vaatimukset ja ominaisuudet 
   Kaavake ehdolle esitettävistä   


