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Tiistaina 27.11.2019 klo 16.00
Seurakuntakeskus, Ebba Brahen puistikko 2
Varsinaiset jäsenet:

Läsnä

Försti Esko
Hautamäki Pirkko
Hellén Ulla
Isokoski Sauli
Karhula Ritva
Kettula Sami
Koskela Kari
Koski Kaisa
Rannankari Marjatta
Rasmus Iina-Kaisa
Silvennoinen Pentti
Varila Antero
Varajäsen:
Syri Tuomo

x
x
x

Lotta Endtbacka (puheenjohtaja)
Lotta Endtbacka (sihteeri)

x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

§§ 120 – 133

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirjan
tarkastaminen

11/2019

_______________________________________________________
Lotta Endtbacka
puheenjohtaja

____________________________________________________
Lotta Endtbacka
sihteeri

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

Pietarsaaressa _____ /_____ .___________

______________________________________________________
Pentti Silvennoinen

___________________________________________________
Antero Varila

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

Vakuudeksi _____._____.________ _______________________________________
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120 §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.04.

121 §

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

122 §

Pöytäkirjantarkastajien valinta.
Esitys: valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Silvennoinen ja Antero Varila.

123 §

Esityslistan hyväksyminen
Esitys: seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan.
Hyväksyttiin esityslista.

124 §

Ilmoitusasiat
-viranhaltijapäätökset
-kirkkoherra kertoi Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymässä 1.1.2020 käyttöön
otettavasta käytännöstä, että 1-3 sairaslomapäivää saa olla pois omalla ilmoituksella

125§

Lausunto seurakuntapastorin valinnasta (pöydältä)
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
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hakemuksen KirkkoHR:n ulkopuolelta. Tuomiokapituli pyytää seurakunnalta
lausuntoa seuraavista pastoreista:
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.
Valintatyöryhmä ja seurakuntaneuvosto olivat yksimielisiä, että myös kolmas hakija
Jari Kolmonen haastatellaan. Valintatyöryhmä antaa haastattelun (21.11.2019)
jälkeen seurakuntaneuvostolle ehdotuksen, kuinkas lausunnon antamisessa edetään.
Valintatyöryhmä esittää, että puoltava lausunto annetaan pastori Jari Kolmosen
valitsemisesta seurakuntapastorin virkaan.

Päätösehdotus: Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää
lausuntonaan, että pastori Jari Kolmonen on sopivin Pietarsaaren suomalaisen
seurakunnan seurakuntapastorin virkaan.
Pietarsaaren suomalainen seurakunta vahvistaa, että virassa noudatetaan 6kk
koeaikaa.

Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Pykälä tarkistettiin välittömästi.
126§

Seurakuntasihteerin viran täyttäminen (pöydältä)
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.
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Seurakuntaneuvoston nimittämä valintatyöryhmä kokoontuu 12.11.2019 ja
keskustelee ehdotuksesta seurakuntaneuvostolle, kuinka valinnassa edetään.
Valintatyöryhmä kokoontuu haastattelemaan kaksi hakijaa (Manninen, Koskela)
22.11.2019 ja antaa niiden pohjalta ehdotuksen seurakuntaneuvostolle
seurakuntasihteerin valinnasta.
Seurakuntaneuvostolla on ollut mahdollisuus tutustua kaikkiin hakuasiakirjoihin ja
hakijayhteenvetoon (liite A § 127).
Valintatyöryhmä esittää seurakuntaneuvostolle, että seurakuntasihteerin virkaan
valitaan Tiina Manninen ja varalle Anu Koskela.

Päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto päättää, että seurakuntasihteerin virkaan valitaan
Tiina Manninen ja varalle Anu Koskela.
Virkaanvalitulla on
vastaanotettaessa.

6kk

koeaika.

Lääkärintodistus

on

esitettävä

virkaa

Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Pykälä tarkistettiin välittömästi.

127§

Seurakunnan työntekijöiden koulutussuunnitelma vuodelle 2020
Henkilöstö on laatinut koulutussuunnitelman (liite A § 127), johon on lisätty kunkin
hakemus pääsystä koulutukseen ja neuvottelupäiville. Osa on viranhoitoon kuuluvia,
osa harkinnanvaraisia. Yhteensä koulutusten kustannukset majoituskuluineen ovat
n.4400€ (n.2200€ koulutusmaksut ja muut kulut n.2200€). Lisäksi tulevat
matkakulut. Seurakunnan talousarviossa eri työalojen koulutuspalveluihin on varattu
n. 2900 € ja eri työalojen kotimaan koulutusmatkoihin 2040 €.

Päätösehdotus: Vahvistetaan koulutussuunnitelma vuodelle 2020.
Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

128§

Henkilöstöasia

129§

Lausunto Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymän perussäännön muuttamisesta
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Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi voimassa olevan perussäännön 20.20.2008 (§
23) ja se astui voimaan 1.1.2009. Nyt perussääntöä on päivitettävä johtuen osittain
siitä, että Ähtävän, Pedersören ja Purmon seurakunnat lakkautetaan ja uusi
Pedersören seurakunta muodostetaan 1.1.2020ja osittain sen vuoksi, että
kirkolliskokous hyväksyi uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen toukokuussa 2018.
Kirkkohallituksen yleiskirjeen 12/2019 mukaan uusi kirkkolaki astuisi voimaan
aikaisintaan 1.1.2020. Seurakuntia ja seurakuntayhtymiä on kehotettu päivittämään
sääntöjä ja ohjesääntöjä jo ennen uuden lainsäädännön voimaantuloa, jotta ne
tulisivat voimaan samaan aikaan kuin uusi kirkkolaki.
Uusi perussääntöehdotus (liite A § 129) on laadittu kirkkohallituksen mallin
mukaan ja muutokset ovat pääasiassa teknisiä. Ainoa suurempi muutos liittyy
arkistonmuodostamiseen. Hallituksen esityksessä uudeksi kirkkolaiksi määrätään 3
luvun 15 pykälässä, että seurakuntayhtymä vastaa arkistotoimesta.
Seurakuntayhtymä ja siihen kuuluvat seurakunnat ovat uuden kirkkojärjestyksen 10
luvun 9 §:n mukaan yksi arkistonmuodostaja.
Kirkkojärjestyksen 10 luvun 14 pykälän mukaan seurakuntaneuvostolle on
varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee
päätöksen asiassa, joka koskee perussäännön muuttamista. Sen vuoksi
Pietarsaarenseudun seurakuntakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti
kokouksessaan 21.11.2019 pyytää lausunnot yhtymään kuuluvilta seurakunnilta
seurakuntayhtymän perussäännön muuttamisesta.
Päätösehdotus: Seurakuntaneuvoston lausunto on, että Pietarsaarenseudun
seurakuntayhtymän perussääntöä voidaan muuttaa esitetyn mukaisesti.

Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
130§

Turvallisuusvastaavat seurakunnan lasten ja nuorten leireillä syksyllä 2019 ja
keväällä 2020

Nuorisotyönohjaajat Taina Niinimäki ja Jaana Sandvik ovat tehneet esityksen
seurakunnan leirien turvallisuusvastaavista syksyksi 2019 ja kevääksi 2020.
Päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto vahvistaa seurakunnan leirien
turvallisuusvastaavien listan syksyksi 2019 ja kevääksi 2020

Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

131§

Muut asiat
-kirkollisvaalit 11.2.2020, yleisinfoa vaaleista
-käytiin läpi lyhyesti virka- ja työjärjestelyjä, kun osa viroista tilapäisesti täyttämättä
-Jehielin konsertti sai kiitosta
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-jouluesite; seurakuntaneuvoston jäsenet jakavat postilaatikoihin
-Merilän defibrillaattori, keskusteltiin sen tärkeydestä, että työntekijät osaavat
käyttää ja opastaa käyttöön tarvittaessa
-seuraava kokous, ehdotus: ti 10.12 klo 16.00 (asioina lähetystyön avustusmäärärahat
ja lapsityö)
132§

Valitusosoitus
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

133§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

