PÖYTÄKIRJA
Seurakuntaneuvosto
Pietarsaaren suomalainen seurakunta
Aika:
Paikka:

Asiat

Tiistaina 2.4.2019 klo 17.00
Seurakuntakeskus, Ebba Brahen puistikko 2, kokoushuone C
Varsinaiset jäsenet:
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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
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§§ 30-42

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirjan
tarkastaminen

3/2019

_______________________________________________________
Lotta Endtbacka
puheenjohtaja

____________________________________________________
Kirsi Seppälä
sihteeri

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

Pietarsaaressa _____ /_____ .___________

______________________________________________________
Sauli Isokoski

___________________________________________________
Ritva Karhula

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

Vakuudeksi _____._____.________ _______________________________________
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30 §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.16.

31 §

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
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Kokouskutsut on lähetetty 27.3.2019 sähköpostitse.
Seurakuntaneuvoston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on
läsnä.
Esitys: todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
32 §

Pöytäkirjantarkastajien valinta.
Esitys: valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sauli Isokoski ja Ritva Karhula.

33 §

Esityslistan hyväksyminen
Esitys: seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan.

34 §

Ilmoitusasiat
- kirkkoherra on tehnyt työntekijöitä koskevia virkavapauspäätöksiä
- Kanneljärven seurakunnalta tuli sähköpostiviestinä anomus, että tarvitsivat
käteisenä 500€ avustuksen katon korjaamiseen. Kirkkoherra on lähettänyt
vastauksen, ettei meillä ole tähän budjetissa varoja.
- Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 20.2.2019 päättänyt työryhmästä,
jonka tavoitteena on valmistaa Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymälle
ympäristösuunnitelma ja hakea ympäristödiplomi. Työryhmässä ovat jäseninä
Pietarsaaren suomalaisesta seurakunnasta Pirkko Hautamäki ja Lotta Endtbacka.
- Johanneksen kappelin urkujen hankintaan on perustettu työryhmä. Määräraha
urkujen hankintaan on 60 000 €.

35§

Seurakunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosilomien myöntäminen ja
lomautukset
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)
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Päätösehdotus: seurakuntaneuvosto vahvistaa seurakunnan viranhaltijain ja
työntekijöiden vuosilomat sekä lomautukset lomakaudeksi 2019.
Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

36§

Lausunto Pietarsaaren seurakuntakeskuksen ympäröiviä alueita koskevasta
suunnittelusta
Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan
31.1.2018 päättänyt pyytää lausuntoa Pietarsaaren seurakuntakeskuksen
ympäröivien alueiden suunnittelusta.
Vuoden 2019 aikana on tarkoitus rakentaa leikkipuisto ja työntekijöiden autojen
pysäköintialue. Budjettiin tälle on varattu määräraha 100 000€. Aluetta koskeva
piirustus on esityslistan liitteenä. Suunnittelussa on ollut mukana työryhmä,
lapsityöntekijöitä on kuultu ja lapsivaikutusten analyysi on tehty.
Päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto
päättää
lausua
Pietarsaarenseudun
seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle: ”Pietarsaaren suomalaisen
seurakunnan seurakuntaneuvosto puoltaa suunnitelmaa rakentaa leikkipuisto ja
pysäköintialue meille esitetyn suunnitelman mukaisesti. Seurakuntaneuvosto
kuitenkin kysyy, onko saattoliikenteen salliminen sisäpihalle ja kuusi autopaikkaa
tarpeen.”
Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

37§

Lapuan hiippakunnan keskusrekisteriin liittyminen
Kirkkohallituksen täysistunto linjasi marraskuussa 2015, että kirkonkirjojenpito
toteutetaan tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä (yleiskirje nro
27/2015). Lapuan hiippakunnan alueelle on suunnitteilla yhteinen keskusrekisteri
kirkkohallituksen linjauksen mukaisesti. Perusteilla olevan keskusrekisteriin liittyvät
asiakirjat ovat esityslistan liitteenä.
Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymässä on muodostettu keskusrekisteri vuonna
2008. Pietarsaaren suomalainen seurakunta kuuluu siis jo keskusrekisteriin. Porvoon
hiippakunnassa rannikon alueella on perusteilla myös laajempi alueellinen
keskusrekisteri ja suunnitelma on, että Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymän
keskusrekisteri liittyy siihen Pietarsaaren toimiessa tämän keskusrekisterin
keskuspaikkana.
Päätösehdotus: Pietarsaaren suomalainen seurakunta pysyy jatkossakin
Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymän yhteisessä keskusrekisterissä, eikä liity nyt
perustettavaan Lapuan hiippakunnan keskusrekisteriin.
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Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

38§

Päiväkerhomaksu
Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan lapsityö on yhdessä Pietarsaaren ruotsalaisen
seurakunnan kanssa järjestämässä kaksikielistä päiväkerhoa, 3h kerrallaan (klo 8.3011.30) kolmena päivänä viikossa. Kummastakin seurakunnasta tulee yksi
lastenohjaaja kerhoa pitämään. Seurakunnilla on keskenään erilaiset
päiväkerhomaksut (suom. srk 50 €/lukukausi, 2krt viikossa 3h/krt) ja ruots. srk (50
€/kerhopäivä/lukukausi, 2-3krt viikossa 4h/krt). Seurakuntien päiväkerhosta
vastaavien kesken on ehdotettu, että kaksikielisen päiväkerhon lukukausimaksu olisi
100 €.
Koska perheet Pietarsaaressa liikkuvat yli seurakuntarajojen, olisi hyvä, että
päiväkerhomaksut olisivat muutenkin lähempänä toisiaan. Suomenkielinen kerho
kokoontuu kahdesti viikossa, kolme tuntia kerrallaan. Näin ollen 100 €/lukukausi
siitä tuntuisi liian suurelta korotukselta entiseen 50€/lukukausi nähden.
Päätösehdotus:
Pietarsaaren
suomalaisen
seurakunnan
päiväkerhojen
lukukausimaksut syyslukukaudesta 2019 alkaen ovat seuraavat: kaksi kertaa viikossa
kokoontuva kerho 50 €/lukukausi ja kolme kertaa kokoontuva kaksikielinen
päiväkerho 100 €/lukukausi.
Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

39§

Perheasiain neuvottelukeskuksen varsinaisen jäsenen valinta
Hallintosihteeri Birgitta Byggmästarin viestistä 2.4.2019:
Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 30.1 päätettiin, että Perheasian
neuvottelukeskuksen johtokuntaa 2019-2020 ei valita koska oli liian vähän
miesehdokkaita.
Pietarsaaren kaupunginhallitus on tehnyt uuden päätöksen ja valinnut Kurt
Hellstrandin (Annica Haldinin sijaan) varajäseneksi. Nyt on 4 miesvarajäsentä ja 4
naisvarajäsentä, mutta varsinaisten jäsenten osalta tilanne on seuraava: 5 naista ja 3
miestä. Seurakuntayhtymän muut seurakunnat ovat valinneet miesedustajat. Olisiko
mahdollista, että myös Pietarsaaren suomalainen seurakunta valitsee miehen
varsinaiseksi jäseneksi?
Siinä tapauksessa yksi "ulkopuolinen" osapuoli olisi valinnut miesehdokkaan
naisehdokkaan sijaan ja myös yksi seurakuntayhtymän seurakunnista olisi tehnyt
vastaavan muutoksen.
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Ehdokkaat tällä hetkellä:
Ordinarie
Åsa Nyberg-Sundqvist
Susanne Hongell
Siv Westerlund
Eivor Ekstrand
Bjarne Strengell
Ritva Karhula
Roger Eriksson
Jonas Ahlvik
Päätösehdotus:
kokouksessa.

Personlig suppleant
Kurt Hellstrand
Anders Store
Charlotta Elenius
Nils Ahlskog
Monika Grägg
Pirkko Hautamäki
Viola Flink
Jonas Löv
Seurakuntaneuvosto

Pedersöre/Jakobstad
Kronoby kommun/kyrkl. samf.
Nkby församling/ Nkby stad
Larsmo församling/kommun
Jakobstads sv. församling
Pietarsaaren suomalainen srk
Pedersöre församling
Esse och Purmo församlingar
keskustelee

asiasta.

Esitys

tehdään

Päätösesitys: Seurakuntaneuvosto esittää, että seurakuntayhtymän ulkopuolisista
edustajista kysytään miesedustajaa.
Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

40§

Muut asiat
- Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymän muiden seurakuntien rakennemuutos;
tilannepäivitys Porvoon tuomiokapitulissa asia käsittelyssä 11.4.2019, jonka jälkeen
lausuntokierros. Suomalaiselta seurakunnalta pyydetään lausunto.
- Seuraavan kokouksen ajankohta
- Päätettiin, että jatkossa pöytäkirja lähetetään sähköpostitse kaikille jäsenille ja
varajäsenille. Aikaisemmin on päätetty, että kokouskutsut lähetetään sähköpostitse.
- Pöytäkirjojen nähtäville saattaminen kotisivuille

41§

Valitusosoitus
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

42§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.26.

