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Rasmus Iina-Kaisa
Silvennoinen Pentti
Varila Antero
Varajäsen:
Syri Tuomo

x
x
x

Lotta Endtbacka (puheenjohtaja)
Seppälä Kirsi (sihteeri)

x
x

Poissa

x
x
x
x poistui klo 18.20
x
x
x
x
x
x

§§ 108 – 119

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirjan
tarkastaminen

10/2019

_______________________________________________________
Lotta Endtbacka
puheenjohtaja

____________________________________________________
Kirsi Seppälä
sihteeri

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

Pietarsaaressa _____ /_____ .___________

______________________________________________________
Marjatta Rannankari

___________________________________________________
Iina-Kaisa Rasmus

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä _____._____.________ alkaen 14 päivää eteenpäin.

Vakuudeksi _____._____.________ _______________________________________
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108 §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.45.

109 §

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys: todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

110 §

Pöytäkirjantarkastajien valinta.
Esitys: valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjatta Rannankari ja Iina-Kaisa Rasmus.

111 §

Esityslistan hyväksyminen
Esitys: seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan.
Hyväksyttiin esityslista.

112 §

Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.

113§

Lausunto seurakuntapastorin valinnasta
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Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli pyytää KL 6:11 §:n 2 ja 3 mom. nojalla
lausunnon
Pietarsaaren
suomalaisen
seurakunnan
seurakuntapastorin
viranhoitomääräyksestä. (liite A §94, 16.10.2019)
Hakuaika päättyi 25.9.2019 klo 15:00. Hakemukset pyydettiin toimittamaan
KirkkoHR-palveluun. Hakuilmoituksessa mainittiin, että virkaan valittavalta
edellytetään pappisvihkimystä. Virkaa haki 4 henkilöä, joista seuraavat 3 ovat papiksi
vihittyjä ja siten kelpoisia: Helavuo, Emilia Kasari, Petri Myllyniemi, Heikki. Hakijat
haastateltiin seurakuntaneuvoston asettaman valintatyöryhmän toimesta ja
kokouksessaan 16.10.2019 neuvosto esitti lausuntonaan, että pastori Emilia Helavuo
valittaisiin virkaan. Helavuo perui kuitenkin hakemuksensa ja näin ollen Lapuan
hiippakunnan tuomiokapituli jatkoi viran hakuaikaa 6.11.2019 saakka.
Hakuajan umpeuduttua Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli lähetti 6.11.2019 uuden
lausuntopyynnön Pietarsaaren suomalaiselle seurakunnalle. Hakemukset pyydettiin
toimittamaan KirkkoHR-palveluun. Hakuilmoituksessa mainittiin, että virkaan
valittavalta edellytetään pappisvihkimystä. Virkaa haki alkuperäisen ja jatketun
hakuajan puitteissa KirkkoHR:n kautta 6 henkilöä, joista 4 on vihitty pappisvirkaan.
Yksi heistä peruutti myöhemmin hakemuksensa. Lisäksi yksi hakija lähetti
hakemuksen KirkkoHR:n ulkopuolelta. Tuomiokapituli pyytää seurakunnalta
lausuntoa seuraavista pastoreista:
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Kasari Petri
Kolmonen, Jari
Myllyniemi Heikki
Kirkkolain 6 luvun 17 §:n nojalla papinvirkoja täytettäessä (paitsi kirkkoherra)
voidaan määrätä enintään 6 kuukauden koeaika. Jos määräaikainen virkasuhde on
enintään vuoden, koeaika on enintään puolet virkasuhteen kestosta.
Seurakuntapastorin osalta koeajan määrää tuomiokapituli. Kyseessä olevan
seurakuntapastorin määräaikaisen viran hakuilmoituksessa on ollut maininta 6
kuukauden koeajasta. Seurakunnan tulee lausunnossaan vielä vahvistaa
tuomiokapitulille esitys koeajasta.

Hakijoiden hakuasiakirjat ovat neuvoston nähtävillä kokouksessa. Ne muodostavat
henkilörekisterin, joten niitä ei voi liitteenä jakaa etukäteen. Seurakuntaneuvoston
nimittämä
valintatyöryhmä
kokoontuu
12.11.2019
ja
keskustelee
seurakuntapastorista annettavasta lausunnosta.

Päätösehdotus: Annetaan kokouksessa
Seurakuntaneuvoston päätös: Keskustelun jälkeen asia päätettiin jättää pöydälle.

114§

Seurakuntasihteerin viran täyttäminen
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 16.10.2019, että seurakuntasihteerin virka
täytetään ja julistetaan haettavaksi ajalla 23.10.-7.11.2019. Hakemuksia on saapunut
hakuajan päätyttyä 6kpl. Seurakuntasihteerin virkaa (78%) ovat hakeneet: Tiina
Manninen, Saila Melarti, Anu Koskela, Irmeli Kivinen, Maila Hägglund ja Heli Mikkola.
Seurakuntaneuvoston nimittämä valintatyöryhmä kokoontuu 12.11.2019 ja
keskustelee ehdotuksesta seurakuntaneuvostolle, kuinka valinnassa edetään.

Päätösehdotus: Annetaan kokouksessa.
Seurakuntaneuvoston päätös: Keskustelun jälkeen asia päätettiin jättää pöydälle.

115§

Rippikoulun ohjesääntö ja paikallissuunnitelma
Kirkkohallituksen täysistunto on hyväksynyt uuden rippikoulun malliohjesäännön.
(liite A 115§)
Piispainkokouksen hyväksymän rippikoulusuunnitelman
mukaisesti ohjesääntö edellyttää, että seurakunnassa laaditaan:
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1)rippikoulun paikallissuunnitelma
2) rippikoulutyönvuosisuunnitelma ja
3) yksittäisten rippikoulujen toteutussuunnitelmat.
Kaikessa suunnittelussa on tärkeää, että paikallissuunnitelma liitetään seurakunnan
jumalanpalvelussuunnitelmaan ja seurakunnan muuhun toimintaan.
Uuden Suuri ihme rippikoulun suunnittelussa ja toteutuksessa ensiarvoisen tärkeää
on opettajien yhteistyö. Mukana ovat niin papit, nuorisotyönohjaajat, kanttorit,
lapsi- ja diakoniatyöntekijät sekä lähetyssihteerit ja kaikki ketkä rippikoulua
tekevät. Rippikoulu ei ole erillinen saareke vaan seurakunnan yhteinen asia.
Keskeisenä näkökulmana on, että nuoret tulevat kuulluiksi, ovat osallisia ja saavat
vaikuttaa omaan rippikouluunsa. Jokainen seurakunta itse laatii
paikallissuunnitelman niin, että nuorten osallisuus tulee mukaan.
Paikallissuunnitelman (liite B 115§) hyväksyy kirkkoneuvosto tai
seurakuntaneuvosto, mutta sitä ei tarvitse alistaa
tuomiokapitulille. Luottamuselimissä hyväksytyt paikallissuunnitelmat tulee
toimittaa kapitulille 29.11.2019 mennessä.

Päätösehdotus:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy
paikallissuunnitelman vuosille 2019-2022.

rippikoulun

ohjesäännön

Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

116§

Rippikouluryhmien koko vuodelle 2020
Vuodeksi 2020 on suunniteltu kaksi rippikouluryhmää leireille. Ryhmien
muodostamiseen vaikuttaa rippikoululaisten määrä. Rippikouluikäluokan koon ja
talouden vuoksi on tarkoituksenmukaista sijoittaa rippikoululaiset kahteen
ryhmään leireillä. Lisäksi järjestetään päivärippikoulu.
Koska ryhmäkoko Merilän leirien osalta on suurempi kuin normikoko 25 nuorta,
tarvitaan asiaan seurakuntaneuvoston päätös.
Päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto päättää, että vuonna 2020 seurakunnassa
toteutetaan leiririppikoulu Merilässä kahtena leiriryhmänä, joissa ryhmäkoko saa
ylittää 25 nuorta. Päivärippikoulu järjestetään erikseen.

Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

ja
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117§

Muut asiat
- seuraava kokous 27.11. klo 16
- jouluesitteen jakelu: Postin lakosta johtuen jouluesitteen postitus ei onnistu.
Mietittiin muita jakelutapoja. Esitettä painatetaan normaalia pienempi painos
2000 kpl. Vapaaehtoiset jakelijat jakavat esitettä ja lisäksi esite on jaossa
keskeisillä paikoilla sekä digitaalisesti kotisivuilla.
- seurakuntasihteerin muistaminen

118§

Valitusosoitus
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

119§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

