PÖYTÄKIRJA
Seurakuntaneuvosto
Pietarsaaren suomalainen seurakunta

Aika:
Paikka:

Asiat

Keskiviikkona 16.2.2022 klo 16
Seurakuntakeskus, Ebba Brahen puistikko 2, Pietari
Varsinaiset jäsenet:

Läsnä

Försti Esko
Hautamäki Pirkko
Hellén Ulla
Isokoski Sauli
Karhula Ritva
Kettula Sami
Koskela Kari
Koski Kaisa
Rannankari Marjatta
Rajamäki Heljä
Silvennoinen Pentti
Varila Antero

x
x
x

Nähtävilläpito

Poissa

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Varajäsenet:
Tuomo Syri

x

Lotta Endtbacka (puheenjohtaja)
Tiina Manninen (sihteeri)

x
x

§§ 1–11

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirjan
tarkastaminen

1/2022

_______________________________________________________
Lotta Endtbacka
puheenjohtaja

____________________________________________________
Tiina Manninen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua ja tehtyjä
päätöksiä vastaavaksi.
Pietarsaaressa _____ /_____ .___________

Pietarsaaressa _____ /_____ .___________

______________________________________________________
Marjatta Rannankari

___________________________________________________
Pentti Silvennoinen

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä _____._____.________ alkaen 14 päivää eteenpäin.
Vakuudeksi _____._____.________ _______________________________________
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1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.16.

2§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Pöytäkirjantarkastajien valinta.
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjatta Rannankari ja Pentti Silvennoinen.

4§

Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan. Esityslistaan lisättiin pykälä
seurakunnan lasten- ja rippileirien turvallisuusvastaavista kevät- ja kesäkaudelle
2022.
Päätös: Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityslistan.
5§

Ilmoitusasiat
-Kirkkoherran viranhaltijapäätösten luettelo
-Talouden toteutuma vuodelta 2021 on alustavan tiedon mukaan23 922,39 €
-Kehitysvammatyön sopimus ja johtosääntö on hyväksytty yhteisessä
kirkkoneuvostossa
-Pohjanmaan rovastikunnan kokous oli 3.2.2022. Mukana kokouksessa olleet Lotta ja
Pentti kertoivat kuulumisia: Kaikilla seurakunnilla sama huoli eli rahaa liian vähän.
Kielikysymys oli myös esillä, sillä aika monessa seurakunnassa on skismaa suomalaisen
ja ruotsalaisen seurakuntien välillä. Yhteistyötä rovastikunnan seurakuntien välillä
alettiin jo viritellä. Vahva näkemys myös siitä, että nyt olemme oikeassa
rovastikunnassa, jossa mukana olevat seurakunnat elävät samassa todellisuudessa
(kaupunkimainen ympäristö, kaksikielisyys, seurakuntayhtymässä toimiminen).
-Hiippakunnan kirkkoherrojen kokouksen 8.2.2022 kuulumiset. Uusi piispa Matti
Salomäki esittäytyi. Toisena pappisasessorina jatkaa Ari Auvinen. 26.5. on
hiippakuntajuhla. Seurakuntavaalit tulossa 20.11. Uusia seurakuntaliitoksia on
valmistelun alla: Pohjanmaan alueella Alajärvi, Lappajärvi ja Vimpeli ovat
yhdistymässä ja Evijärvi yhdistymässä Kauhavan seurakuntaan.
-Yhteisvastuukeräys on käynnistynyt. Lipaskeräys järjestetään to-pe 30.3.-1.4.
Prismassa. Vapaaehtoiset voivat jakaa esitteitä asuinalueille. Vapaaehtoiset
seurakuntaneuvoston jäsenet voivat ottaa esitteitä jaettavaksi kokouksen jälkeen.
-11.5. on Kirkkokuoron 70-vuotisjuhla, jonne myös seurakuntaneuvosto kutsutaan.
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-Perheasian neuvottelukeskuksen uutena johtajana on aloittanut Jarkko Siekkinen.
-Sielunhoitokortteja on tilattu ja jaossa kansliasta.
-Kirkko on avoinna arkisin klo 9-16 helmikuun ajan. Jatko on vielä auki, mutta toive
on, että aukioloa jatketaan maaliskuussa. Seurakunnan työntekijät päivystävät
kirkossa perjantaisin klo 12-13.

6§

Seurakunnan toimintakertomus vuodelta 2021
Seurakunnan toimintakertomus vuodelta 2021 (liite A) on valmistunut
seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi. Siitä on tehty kaksi eri versiota, suppeampi
seurakuntayhtymän yhteiseen tilinpäätökseen ja laajempi versio eurakunnan omaan
käyttöön. Toimintakertomus esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakunnan toimintakertomuksen
vuodelta 2021.

Seurakuntaneuvoston

päätös:

Seurakuntaneuvosto hyväksyi seurakunnan
toimintakertomuksen vuodelta 2021 kokonaisuudessaan ja esittää sitä liitettäväksi
yhtymän yhteiseen tilinpäätökseen. Mikäli toimintakertomuksen sisältö on yhtymän
tilinpäätökseen liian laaja, käytetään tummennettuja osia toteutuksen kuvauksista.

7§

Kaupunginkirkon sisätilojen kehittäminen
Yhteistyössä Pietarsaaren ruotsalaisen seurakunnan kanssa on jälleen virinnyt
keskustelu kaupunginkirkon sisätiloista ja niiden käytön kehittämisestä. Akuutein
tilanne on lastentilan järjestäminen kirkkoon. Eri yhteyksissä on keskusteltu
mahdollisuudesta poistaa muutama penkkirivi ja siten luoda tila lasten käyttöön.
Samaa tilaa voisi käyttää myös esimerkiksi pienryhmien kokoontumisissa. Tähän
mennessä keskustelun alla on ollut kolme eri vaihtoehtoa siitä, missä lastentila
kirkossa voisi sijaita: tapulin puoleisen sisäänkäynnin läheisyydessä, ison kynttelikön
vieressä tai alttarin läheisyydessä kuoriosassa.
Kun kirkon sisätiloihin tehdään muutoksia, on museoviraston ja kirkkohallituksen
asiantuntijoiden näkökulmat otettava huomioon. Muutoksia esitettäessä on
kuitenkin oltava suunnitelma perusteluineen, mitä kirkkotilassa halutaan muuttaa.
Tämä valmistelu on toteutettava yhteistyössä kirkkoa käyttävien seurakuntien ja
kiinteistöistä vastaavan tahon, eli yhtymän kanssa. Tässä vaiheessa kummankin
seurakunnan neuvostot tahoillaan keskustelevat asiasta ja seuraavassa vaiheessa on
vuorossa yhteinen neuvottelu molempien seurakuntien ja kiinteistöpäällikön kesken.
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Päätösehdotus: Neuvosto keskustelee ja antaa eväitä jatkoon.
Seurakuntaneuvoston päätös:
Seurakuntaneuvoston jäsenet olivat yksimielisiä, että sopivin paikka lastentilalle on
ison kynttelikön puoli. Keskustelussa nousi esiin muun muassa, että kynttelikön
puoli on lapsille turvallisempi ja vedottomampi, koska ulko-ovi ei ole lähellä. Paikka
on myös valoisa. Leikkiminen kynttelikön alla on lapsille elämys, joka jää mieliin.
Siellä voisi toteuttaa samalla lastenkirkkoa. Keskustelua jatketaan ruotsalaisen
seurakunnan kanssa.
Keskustelussa nousi myös esiin kellotapulin mahdollisuudet esimerkiksi
kesäkahvilana. Samalla toivottiin, että seurakuntakeskuksen aulaan voisi järjestää
pienimuotoista kahvitarjoilua kahvitermarin muodossa ainakin silloin, kun
aulatiloissa on taidenäyttely.

8§

Seurakunnan lastenleirien ja rippileirien turvallisuusvastaavat kevät- ja kesäkaudelle
2022
Nuorisotyönohjaajat Taina Niinimäki ja Jaana Sandvik ovat tehneet seuraavan
esityksen seurakunnan lasten leirien ja rippileirien turvallisuusvastaavista kevät- ja
kesäkaudelle:
28.2- 2.3.2022 Sekaleiri 1-3.lk /Taina Niinimäki
2-4.3.2022 Sekaleiri 4-7.lk/Jaana Sandvik
23-24.4. 2022 Poikaleiri 1-6.lk/ Jaana Sandvik
29.4- 30.4. 2022 Isoskoulutusleiri / Taina Niinimäki
7-13.6.2022 Rippileiri / Jaana Sandvik
17-23.6.2022 Rippileiri/ Taina Niinimäki

Esitys: Seurakuntaneuvosto vahvistaa seurakunnan leirien turvallisuusvastaavien
listan kevät- ja kesäkaudelle 2022.

Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityksen mukaan.
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Muut asiat
-Antero kysyi muistosäätiöasiasta eli onko muistolaatta hautausmaalle edennyt.
Asiaa ei ole vielä käsitelty yhteisessä kirkkovaltuustossa.
-Neuvoston jäsenet ottivat esille Merilän markkinoinnin tärkeyden. Toivottiin että
Merilää markkinoitaisiin mm. uudessa Pietarsaari app -sovelluksessa sekä
Pietarsaaren matkailu- ja infopisteeseen. Myös yrityksiin voisi markkinoida Merilää
Tyky-paikkana. Pirkko oli juuri yöpynyt Merilässä ja suositteli paikkaa lämpimästi
kaikille.
-Kaupungin uusi vanhusneuvosto on nimetty, ja neuvostossa on mukana kolme
seurakuntaneuvoston jäsentä tai -varajäsentä: Pentti Silvennoinen, Antero Varila ja
Tuomo Syri.
-Seuraava kokous on 16.3. klo 16.

10§

Valitusosoitus
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

11§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.24.

