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Keskiviikkona 16.3.2022 klo 16
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Rajamäki Heljä
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Varajäsenet:

Lotta Endtbacka (puheenjohtaja)
Tiina Manninen (sihteeri)

Asiat

§§ 12–22

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirjan
tarkastaminen

Nähtävilläpito

x
x

_______________________________________________________
Lotta Endtbacka
puheenjohtaja

____________________________________________________
Tiina Manninen
sihteeri

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

Pietarsaaressa _____ /_____ .___________

______________________________________________________
Antero Varila

___________________________________________________
Pirkko Hautamäki

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä _____._____.________ alkaen 14 päivää eteenpäin.
Vakuudeksi _____._____.________ _______________________________________
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12 §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.17.

13 §

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

14 §

Pöytäkirjantarkastajien valinta.
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antero Varila ja Pirkko Hautamäki.

15 §

Esityslistan hyväksyminen
Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityslistan.

16 §

Ilmoitusasiat
-Kokouksen aluksi perheasiainneuvottelukeskuksen johtaja Jarkko Siekkinen
esittäytyi ja kertoi lyhyesti perheasiainneuvottelukeskuksen työstä. Hän on
aloittanut työssään helmikuun alussa.
- Kirkkoherran viranhaltijapäätösten luettelo
-Merilän toimintakeskus ilmoitettu Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymästä
Maahanmuuttovirastolle mahdolliseksi vastaanottavaksi majoitustilaksi, mikäli
Maahanmuuttovirasto tarvitsee em. tiloja. Maahanmuuttovirasto lähestyy niitä
seurakuntia, joiden tiloja se mahdollisesti tarvitsee käyttöönsä. Sopimukset tehdään
Maahanmuuttoviraston kanssa, joka vastaa myös kustannuksista. Toistaiseksi
toiminta Merilässä jatkuu normaalisti.
- Musiikki-ilta Ukrainan hyväksi järjestettiin kirkossa 13.3.2022 yhdessä ruotsalaisen
srk:n kanssa. Kolehti Kirkon ulkomaanavun kautta Ukrainaan. Paikalla oli noin 30
henkeä ja kolehdin tuotto vähän vaille 700 e.
-Ukrainasta tulevien pakolaisten vastaanottaminen seurakunnassa, tilannekatsaus
suomalaisen seurakunnan näkökulmasta. Seurakunta toimii verkostossa, jossa
mukana kaupunki, seurakunnat, SPR, Pelastakaa Lapset ym. Kaupunki on mm.
hoitanut hätämajoitustilan ja päivystysrinki toimii. Suurin osa Ukrainan pakolaisista
on ortodokseja, ja seurakunta tekee yhteistyötä ortodoksisen seurakunnan kanssa.
Se saa mm. käyttää tilojamme tarvittaessa. Seurakunnan paikka toimia pakolaisten
auttamiseksi tulee varsinaisesti vasta myöhemmin, kun pakolaiset ovat asettautuneet
ja kun nähdään missä meitä tarvitaan (esim. diakonia, lapsityö).
-31.3. ja 1.4. järjestetään lipaskeräys ukrainalaisten auttamiseksi Kirkon
Ulkomaanavun kautta, mahdollisesti yhteistyössä ruotsalaisen ja Pedersören
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seurakuntien kanssa. Alun perin näille päivämäärille suunniteltu Yhteisvastuun
lipaskeräys siirretään alkusyksyyn.
- https://www.info.seurakuntavaalit.fi/ seurakuntavaaleihin liittyvät asiat koottu tälle
sivustolle

17§

Seurakunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosilomien myöntäminen
Seurakuntaneuvoston on vahvistettava viranhaltijoiden ja työntekijöiden
vuosilomalista. Tuomiokapituli myöntää kirkkoherralle ja kirkkoherra seurakunnan
muille papeille vuosiloman.
Viranhaltijat ja työntekijät ovat saaneet antaa ehdotuksen vuosilomiensa
ajankohdiksi. (Liite A §17, toimitetaan ennen kokousta) Lomautuksille ei ole tarvetta
lomakaudella 2022.

Päätösehdotus: seurakuntaneuvosto vahvistaa
työntekijöiden vuosilomat lomakaudeksi 2022.

seurakunnan viranhaltijain ja

Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaan.

18§

Opintovapaahakemus
Diakoniatyöntekijä Sanna Ormiskangas on jättänyt 2.3.2022 hakemuksen
opintovapaasta ajalle 1.9-31.12.2022. Ormiskangas opiskelee diakoniksi ja suorittaa
opintoihin vaadittavan viimeisen harjoittelun em. ajalla. Ormiskankaan tavoitteena
on saada opinnot valmiiksi viimeistään 31.5.2023.
Oikeus hakea opintovapaata perustuu opintovapaalakiin. ”Työntekijällä, jonka
päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on
kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on jäljempänä säädetyin rajoituksin oikeus
saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana
yhteensä enintään kaksi vuotta.” Opintovapaalaki §4.
Ormiskangas on seurakuntaneuvoston päätöksellä diakoniatyöntekijänä 30.6.2022
saakka. Hänellä on vakituinen työsuhde voimassa lastenohjaajana Pietarsaaren
suomalaisessa seurakunnassa.

Päätösehdotus:

Seurakuntaneuvosto päättää myöntää diakoniatyöntekijä,
lastenohjaaja Sanna Ormiskankaalle myönnetään opintovapaa ajalle 1.9-31.12.2022.

Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaan.
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Pakolaisasioiden yhdyshenkilö ja viestintävastaava
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 9/2022 kehotetaan seurakuntia nimittämään
yhdyshenkilö/koordinaattori pakolaisten auttamiseksi ja viestintävastaava, joka
vastaa viestinnästä ulospäin.
Pakolaisten parissa tehtävää työtä käytännön tasolla tekevät eniten diakoniatyön
viranhaltijat, lisäksi kasvatustyö tekee oman osuutensa. Kirkkoherra virkansa
puolesta on kutsuttuna erilaisiin yhteistyöelimiin ja viime kädessä vastaa yleisesti
seurakunnan viestinnästä. Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan osalta olisi
luontevin, että kirkkoherra nimetään pakolaisasioiden yhteyshenkilöksi ja
viestintävastaavaksi. Käytännön työhön jää siten muilla työntekijöillä enemmän
aikaa.

Esitys: Seurakuntaneuvosto nimeää kirkkoherra Lotta Endtbackan pakolaisasioiden
yhdyshenkilöksi ja viestintävastaavaksi.

Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaan.

20§

Muut asiat
-Seuraava kokous 13.4.2022 klo 16.00

21§

Valitusosoitus
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

22 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.58.

