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Tiistaina 10.12.2019 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

x
x
x
x
x
x

Lotta Endtbacka (puheenjohtaja)
Lotta Endtbacka (sihteeri)

x
x

Poissa

x
x
x
x
x
x

Taina Niinimäki, nuorisotyönohjaaja §139 ja §140 ajan, poistui klo 17.23
Asiat

§§ 134 – 146

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirjan
tarkastaminen

Nähtävilläpito

_______________________________________________________
Lotta Endtbacka
puheenjohtaja

____________________________________________________
Lotta Endtbacka
sihteeri

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

Pietarsaaressa _____ /_____ .___________

______________________________________________________
Esko Försti

___________________________________________________
Pirkko Hautamäki

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

Vakuudeksi _____._____.________ _______________________________________
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134 §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.11.

135 §

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

136 §

Pöytäkirjantarkastajien valinta.
Esitys: valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esko Försti ja Pirkko Hautamäki.

137 §

Esityslistan hyväksyminen
Esitys: seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan.
Hyväksyttiin esityslista.

138 §

Ilmoitusasiat
-seurakuntasihteerin virkaan valittu Tiina Manninen ottaa viran vastaan ja aloittaa
1.1.2020
-pastori Jari Kolmonen ottaa viran vastaan ja Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli
antaa hänelle virkamääräyksen 1.2.2020 alkaen
-viranhoidon järjestelyt seurakunnassa 31.1.2020 asti, hoidetaan sijaisilla
toimituspalkkioin

139§

Nimikkoseurakuntasopimus
seurakunnan kanssa

ja

sopimus

taloudellisesta

tuesta

Kanneljärven

Pietarsaaren
suomalaisella
seurakunnalla
on
voimassa
toistaiseksi
nimikkoseurakuntasopimus Kanneljärven evl seurakunnan kanssa. Taloudellisen
tuen osalta sopimus tarkistetaan vuosittain.
Vuonna 2019 Kanneljärven taloudellinen avustus oli 5000€. Lisäksi 2000€
osoitettiin Kanneljärvelle harkinnanvaraisena tukena. Rahoja oli mahdollisuus hakea
tiettyä toimintaa varten ja kuitit maksuista toimitetaan suomalaiselle seurakunnalle.
Kanneljärven seurakunta ei ole käyttänyt tätä mahdollisuutta.
Kanneljärven seurakunta on toimittanut vuoden 2020 budjettinsa (liite A), joka on
suuruudeltaan 5000€. Budjetin suuruus on vaihdellut viime vuosina riippuen siitä,
kuinka paljon Pietarsaaren suomalainen seurakunta on myöntänyt avustusta. Myös
Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan avustukset ovat muuttuneet, nykyisin
avustus tulee budjettimäärärahoista Lähetyspirtin ja sen kautta tulleiden tuottojen
päätyttyä. Kirkkohallituksen suositus on, että budjettiperusteiset avustukset
osoitetaan kirkon hyväksymille lähetysjärjestöille. Yksittäiset seurakunnat eivät
kuulu niihin. Yhteistyöllä Kanneljärven seurakunnan kanssa on pitkät perinteet. Sen
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vuoksi lähetystyön vastuuryhmä on päätynyt esittämään avustuksen maksamista
Inkerin kirkolle, joka voi avustaa omia seurakuntiaan, kuten Kanneljärveä.
Kanneljärven seurakunnan yhteydenpito Pietarsaaren suomalaiseen seurakuntaan
tapahtuu nykyisin Matti ja Ljubov Tynkkysen vetämän ryhmän kautta. He
raportoivat kuvin ja kertomuksin käynneistään Kanneljärvellä. Vierailujen aikana on
pidetty pyhäkoulua, Raamattuopetusta ja jumalanpalveluksia.
Lähetystyöstä vastaava työntekijä, nuorisotyönohjaaja Taina Niinimäki on läsnä §
139 esittelyn ajan vastaamassa tarvittaessa kysymyksiin ja kertomassa Kanneljärven
seurakunnan tilanteesta.

Päätösehdotus: Kanneljärven seurakunnan kanssa ei enää uusita vuosittaista
taloudellista avustussopimusta.
Nimikkoseurakuntasopimus jatkuu, Kanneljärven seurakunnan toiminnan tukeminen
tapahtuu Matti ja Ljubov Tynkkysen vetämän ryhmän tekemien seurakuntavierailujen
muodossa. Tälle ryhmälle korvataan vuonna 2020 matka- ja majoituskuluja sekä
tarvike- ja elintarvikekuluja esitettyjen kuittien perusteella Pietarsaaren suomalaisen
seurakunnan lähetystyön talousarviossa varatun määrärahan mukaisesti. Lähetystyön
vastuuryhmä on yhteydessä Inkerin kirkkoon tilanteesta.

Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
140§

Lähetystyön avustusmäärärahojen jakaminen
Seurakunta on maksanut lähetystyön budjettiperusteisia avustuksia vuonna 2019
kolmeen kohteeseen, SLEY 4000€, Lähetysseura 4000€, Kanneljärvi 5000€.
Jäljelle jäävä 2000€ osoitettiin Kanneljärvelle harkinnanvaraisena tukena. Rahoja oli
mahdollisuus hakea tiettyä toimintaa varten ja kuitit maksuista toimitetaan
suomalaiselle seurakunnalle. Kanneljärven seurakunta ei ole käyttänyt tätä
mahdollisuutta.
Lähetystyön avustuksiin on varattu budjetissa 2020 12000 €.
SLEY:n ja SLS:n kanssa tehtyjen sopimusten tarkistusajankohta on vuoden 2020
aikana. Sen sijaan Kanneljärven avustus määritellään vain vuodeksi eteenpäin, joten
asia täytyy ottaa seurakuntaneuvoston käsittelyyn.
Lähetystyön vastuuryhmä on kokoontunut 4.11.2019 pohtimaan omaa ehdotustaan
avustusten jakoperiaatteista ja se käy ilmi vastuuryhmän muistiosta (liite B).
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Lähetystyöstä vastaava työntekijä, nuorisotyönohjaaja Taina Niinimäki on läsnä §
140 esittelyn ajan vastaamassa tarvittaessa kysymyksiin ja kertomassa Kanneljärven
seurakunnan tilanteesta.

Päätösehdotus: Vuoden 2020 budjettiperusteiset lähetystyön rahat jaetaan
seuraavasti: SLS 6000€, Kirkon ulkomaanapu 2500€, Suomen luterilainen
evankeliumiyhdistys (SLEY) 2500€, Inkerin kirkko 1000€.

Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
141§

Raportti lapsityön tulevaisuudesta
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 17.9.2019 perustaa työryhmän pohtimaan
lapsityön tulevaisuutta. Työntekijät valitsivat siihen keskuudestaan jäsenet (vastaava
lastenohjaaja Mervi Björklund, kirkkoherra Lotta Endtbacka, lastenohjaaja Riitta IsoKungas, diakoniatyöntekijä Sanna Ormiskangas, nuorisotyönohjaaja Jaana Sandvik.
Lisäksi opiskelija Mika Syynimaa). Työryhmä tehtävänä oli valmistella
seurakuntaneuvostolle raportti 30.11.2019 mennessä. Työryhmän tavoitteet:
- selvittää lapsi- ja perhetyön muodoista
o mitä säilytetään, mikä jää pois, mitä uutta tilalle
o taloudelliset vaikutukset
Sosionomiopiskelija Mika Syynimaa laati opintoihinsa liittyvän harjoittelun aikana
selvityksen, jossa hän kartoitti seurakuntalaisten odotuksia ja toiveita lapsityöhön
liittyen. Syynimaa myös kokosi kyselyn tulokset yhteen seurakunnan käyttöä varten.
(liite A)
Syynimaan tekemän selvityksen ja työryhmän työskentelyn pohjalta työryhmä esittää,
että toiminta lapsityössä olisi jatkossa seuraava:
-perhekirkot yhteistyössä papin, kanttorin ja muiden työntekijöiden kanssa. Noin
kerran kuussa perhejumalanpalvelus.
-kokoavaa kerhotoimintaa jatketaan perhekerhon ja päiväkerhon osalta.
-Tiuku-perhekuoro (kevätkaudella 2020 joka toinen viikko, musiikkia, askartelua ym)
yhteistyössä musiikkityön kanssa.
-askarteluillat tai muut kausittaiset teemalliset tapahtumat jatkuvat
-yhteistyötä MLL:n ja mahdollisien muiden toimijoiden kanssa selvitetään.
Esm.perhekahvilatoiminta seurakunnan tiloissa matalan kynnyksen periaatteella.
-harrastekerhoja (liikunta, ulkoilu) mahdollisuus selvitetään, koulujen tilojen käytön
mahdollisuus.
-tilapäisen lastenhoidon järjestäminen jossain muodossa
-yhteistyö diakonian kanssa lapsiperheiden tukemiseksi, esimerkiksi tilapäinen
lastenhoito vanhempien asioidenhoitamisen tai diakoniatyöntekijän tapaamisen
aikana.
-yhteistyö kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa
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Taloudelliset vaikutukset (kirkkoherran valmistelema):
Vuoden 2019 budjetissa lastenohjaajien palkkoihin sivukuluineen on varattu yhteensä
153804€. Summassa ei ole huomioitu sijaisten palkkoja sivukuluineen. Kaupungin
myöntämä avustus iltapäivätoimintaan vuonna 2019 on 74000€. Näin ollen
vastaisuudessa kaupungin avustuksen päätyttyä lapsityön palkkakuluihin jää 79804€.
Tässä ei ole huomioitu yleisiä palkankorotuksia vuodelle 2020. Yhden lastenohjaajan
(vaativuusryhmä 402) 100% palkka sivukuluineen täysillä kokemuslisillä on 36 175€
vuonna 2020. Näin ollen jatkossa realistinen mahdollisuus on kahteen lastenohjaajan
toimeen, jotta seurakunnan budjettivarat riittävät palkkakuluihin. Toimien
tehtäväkuvaukset on päivitettävä, palkkaus tarkistettava ja toimessa olevien
lastenohjaajien kanssa käytävä yt-neuvottelut muuttuneessa työtilanteessa.
Tällä hetkellä seurakunnassa on neljä vakituisessa lastenohjaajan (vaativuusryhmä
402) toimessa olevaa, joista kaksi vapaalla toimestaan. Toimista kaksi on ollut 100%,
loput 76% ja 71% työajasta. Lisäksi on yksi vastaava lastenohjaaja 100%
(vaativuusryhmä 502).

Päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy työryhmän ehdotuksen mukaiset lapsityön
toimintaperiaatteet syksystä 2020 eteenpäin ja päättää taloudellisten vaikutusten
seurauksista. Yt-neuvottelut aloitetaan tammi-helmikuussa 2020.

Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
142§

Henkilöstöasia

143§

Lausunnon antaminen Pietarsaarenseudun
taloussuunnitelmasta vuodelle 2020

seurakuntayhtymän

toiminta-

Talousarvio rakentuu yhteisen kirkkoneuvoston päättämälle seurakuntien ja
tukitoimintojen osuudelle sekä odotettavissa oleville toimintatuloille.
Seurakunnat ja tukitoiminnot ovat kukin laatineet oman toiminta- ja
talousarvioesityksensä ja yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan
21.11.2019 Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymän toiminta- ja talousarvion 2020
vietäväksi eteenpäin yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Koko yhtymän talousarvio on nähtävissä kokouksessa ja tarvittaessa etukäteen niin
sovittaessa.

ja
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Päätösehdotus: Pietarsaaren suomalainen seurakunta esittää lausuntonaan, että
Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuodelle
2020 voidaan jättää sellaisenaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
144§

Muut asiat
-

seuraava kokous 21.1.2020 klo 16.00
joulumuistamiset seurakuntaneuvostolle

145§

Valitusosoitus
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

146§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.21.

