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§§ 23–37

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirjan
tarkastaminen

3/2022

_______________________________________________________
Lotta Endtbacka
puheenjohtaja

____________________________________________________
Tiina Manninen
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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23 §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.09.

24 §

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

25 §

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

26 §

Esityslistan hyväksyminen
Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityslistan.

27 §

Ilmoitusasiat
-Kirkkoherran viranhaltijapäätösten luettelo
- https://www.info.seurakuntavaalit.fi/ seurakuntavaaleihin liittyvät asiat on koottu
tälle sivustolle
-Kirkkoherra on keskustellut uuden piispan kanssa. Teams-keskustelussa piispa sai
tietoa seurakunnasta ja kutsun seurakunnan 60-vuotisjuhlaan ensi vuonna.

28 §

Päätös äänestysalueesta seurakuntavaaleissa

Jos seurakunnan alue on laaja ja tarvitaan useampi äänestyspaikka varsinaisena
vaalipäivänä, tulee seurakunta jakaa äänestysalueisiin. Tällöin myös seurakunnan
äänioikeutetuista jäsenistä tehtävät luettelot, eli äänioikeutettujen luettelot, tehdään
äänestysalueittain. (KL 23:19 ja KVJ 2:4)
Päätös äänestysalueisiin jakautumisesta on tehtävä ennen kuin vaalilautakunta
asetetaan, jotta vaalilautakuntaan ja äänestysalueen vaalien toimittamisesta vastuussa
oleviin jaostoihin osataan valita tarpeellinen määrä jäseniä.
Pietarsaaren suomalainen seurakunta on kooltaan sekä maantieteellisesti että
jäsenmäärältään suhteellisen pieni, joten sen vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista jakaa
seurakuntaa äänestysalueisiin.

Päätösesitys: Pietarsaaren suomalaista seurakuntaa ei seurakuntavaaleissa jaeta
äänestysalueisiin.

Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaan.
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Vuoden 2022 seurakuntavaalien vaalilautakunnan asettaminen
Vuoden 2022 seurakuntavaalien toimittamisesta huolehtii vaalilautakunta.
Vaalilautakunnan asettaa seurakuntaneuvosto. (KL 23:19) Vaalilautakunta tulee
asettaa 31.5.2022 mennessä (KVJ 2:4,1).
Vaalilautakunta vastaa seurakuntavaaleissa seuraavista tehtäväkokonaisuuksista:
1) Valmistavat tehtävät vaaleja varten
2) Äänioikeutettujen luetteloon liittyvät tehtävät
3) Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja ehdokaslistojen laadinta
4) Ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen toimittaminen
5) Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely
6) Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen toimittaminen
7) Ääntenlaskenta ja vaalin tuloksen vahvistaminen
8) Vaalien jälkitoimenpiteet
Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkolain mukaan puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta
jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät
ole henkilökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee
varajäseniä olla vähintään viisi.
Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä
päätöstä tehtäessä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka
osallistuvat kokoukseen sähköisesti. (KL 7:4). Vaalilautakuntaan on hyvä valita
enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään ja riittävästi varajäseniä, jotta
vaalikelpoisuuden menetys tai muut yllättävät tilanteet eivät vaikuta lautakunnan
päätösvaltaisuuteen.
Vaalilautakuntaan ja voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta
täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1).
Lisäksi luottamustoimeen voidaan valita vain sellainen vaalikelpoinen henkilö, joka
on antanut tehtävään suostumuksensa (KL 23:3,1). Vaalikelpoisuusvaatimukset
koskevat myös kirkkoherraa. Jos kirkkoherra asuu muualla eikä ole
virkaseurakuntansa jäsen, voidaan hänet kuitenkin esim. kutsua asiantuntijaksi
vaalilautakuntaan. Tällöin hänellä on oikeus olla läsnä, mutta ei osallistua päätösten
tekemiseen vaalilautakunnassa.
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Jäseniä valittaessa on syytä huomioida, että ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa,
sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä
varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa
avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä.
(KL 23:19,4). Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset. Koska ehdokkaat
eivät vaalilautakuntaa nimettäessä ole vielä tiedossa, on tästäkin syystä
vaalilautakuntaan syytä nimetä riittävä määrä jäseniä ja varajäseniä.
Vaalilautakunnan jäseniä nimettäessä, tulee huomioida, että toimielimessä olisi sekä
miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Myös vaalilautakunnan
varajäsenissä tulee olla miehiä ja naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).
Seurakuntaneuvosto nimeää myös vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta
valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. (KVJ 2:4,1).
Vaalilautakunta nimeää ensimmäisessä kokouksessaan itselleen sihteerin, jonka ei
tarvitse olla vaalilautakunnan jäsen.
Suostumuksensa vaalilautakunnan jäseniksi ovat antaneet seuraavat henkilöt:
(valmistelu kesken, täydennetään kokouksessa)
Lapsivaikutusten arviointi: Seurakuntavaalien vaalilautakunnan valinnalla ei ole
Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto asettaa vaalilautakunnan ja valitsee vaalilautakunnan
puheenjohtajan ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta
varajäsentä siinä järjestyksessä, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.

Seurakuntaneuvoston päätös:
Seurakuntaneuvosto valitsi vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Jarmo Ittosen ja
muiksi jäseniksi Lotta Endtbackan, Tutta Koskelan, Paula Enholmin ja Sami Kettulan.
Varajäseniksi valittiin Rauno Palo (1.), Kaija Karvonen (2.), Jorma Vertanen (3.),
Seppo Aho (4.) ja Kirsi Seppälä (5.).

30 §

Kuulutusten ja ilmoitusten
seurakuntavaalien yhteydessä

sekä

ehdokaslistojenyhdistelmien

julkaisupaikka

Valitaan sanomalehti/muu julkaisu, jossa tietyt vaaleihin liittyvät kuulutukset ja
ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan.
KJ 23:2,2–3: ”Kuulutuksesta, josta on ilmoitettava lehdessä, otetaan lehteen sen aihe
ja pääsisältö. Julkaistavaksi määrätty kuulutus on painettava kokonaisuudessaan.
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Kuulutuksen julkaisemisen tai siitä ilmoittamisen on tapahduttava paikkakunnalla
yleisesti leviävässä sanoma-, paikallis- tai seurakuntalehdessä.
Jos kuulutus koskee useita seurakuntia, se on julkistettava jokaisessa seurakunnassa.
Kaksikielisessä seurakunnassa kuulutus on saatettava tietoon kummallakin kielellä.”
Pietarsaaren alueella ainoa suomenkielinen paikallislehti on Pietarsaaren Sanomat.

Päätösesitys: Seurakuntaneuvosto päättää valita Pietarsaaren Sanomat julkaisuksi,
jossa julkaistaan seurakuntavaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset sekä
ehdokaslistojen yhdistelmät. Samat kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen
yhdistelmät julkaistaan myös seurakunnan kotisivuilla
Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaan.

31§

Seurakunnan 60-vuotisjuhlia ja Merilän 40-vuotisjuhlia valmistelevan työryhmän
valitseminen
Pietarsaaren suomalainen seurakunta perustettiin vuonna 1963 ja vuonna 2023 on
60-vuotisjuhlien aika. Merilän toimintakeskuksen valmistumisesta tulee kuluneeksi
40 vuotta. Juhlapäiväksi on varattu helatorstai 18.5.2023 (piispanmessu ja sen
jälkeen juhla Merilässä).
Näitä juhlia ja juhlavuotta varten tarvitaan työryhmä suunnittelemaan tapahtumia.
Työntekijöistä Taina Niinimäki on antanut suostumuksensa, että olisi mukana
työryhmässä. Seurakuntalaisista on kysytty Tutta Koskelaa, joka on antanut myös
suostumuksensa. Seurakuntaneuvostosta olisi hyvä olla 1-2 edustajaa työryhmässä.

Päätösesitys: Valitaan työryhmä suunnittelemaan seurakunnan 60-vuotisjuhlia ja
Merilän 40-vuotisjuhlia. Työryhmään valitaan jäseneksi:
kirkkoherra Lotta Endtbacka, nuorisotyönohjaaja Taina Niinimäki, Tutta Koskela
sekä neuvoston edustajina Ritva Karhula ja Pentti Silvennoinen.

Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaan.
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Seurakunnan taloutta pohtivan työryhmän selvitystyön valmistumisen määräajan
siirtäminen
Eri syistä johtuen seurakuntamme taloutta pohtivan työryhmän työskentely on
viivästynyt. Työryhmä jatkaa työskentelyään ja on tarkoituksenmukaista, että
raportti valmistuu vuoden 2022 aikana.

Päätöehdotus: Todetaan tilanne ja pidennetään seurakunnan taloutta pohtivan
työryhmän selvitystyön valmistumisen määräaikaa vuoden 2022 loppuun saakka.

Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaan.

33 §

Diakonian viransijaisuus ja työvapaan myöntäminen
Lastenohjaaja Sanna Ormiskangas on toiminut diakonian virkavapaan sijaisena
6.8.2018 lähtien. Jotta diakonian tehtävät sujuisivat seurakunnassa mahdollisimman
joustavasti, on aiemmin katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että henkilöstön vaihtuvuus
on niin pieni kuin mahdollista. Näin ollen on tarkoituksenmukaista, että Ormiskangas
jatkaa diakoniatyön viransijaisena diakonian viran ollessa täyttämättä omaan
opintovapaaseensa saakka. Kun kyseessä on 2 kuukautta pidempi virkamääräys,
seurakuntaneuvosto määrää viranhaltijan tai sijaisen.
Jotta Ormiskangas voi toimia diakoniatyön viransijaisena, on hänet vapautettava
lastenohjaajan toimesta samaksi ajaksi.
Koska seurakunnan taloutta pohtivan työryhmän selvitystyö on vielä kesken, ei
diakonian virkaa voida vielä täyttää vakinaisesti. Syyskaudelle diakoniaan tarvitaan
kuitenkin työvoimaa, joten virka on syytä täyttää syksyn ajaksi määräaikaisena ajalle
1.9-31.12.2022.

Päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto
1) määrää Sanna Ormiskankaan hoitamaan vt. diakonin tehtäviä ajalla
1.7-31.8.2022
2) myöntää Sanna Ormiskankaalle työvapaata lastenohjaajan toimesta
ajalle 1.7-31.8.2022
3) päättää täyttää määräaikaisena sijaisuutena diakonian viran ajalla 1.931.12.2022
4) valtuuttaa kirkkoherran toteuttamaan vt. diakonian viran viransijaisen
hankkimisen valmistelutyön

Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaan.
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Vt. vastaavan lastenohjaajan sijaisuus ja lastenohjaajan sijaisuus
Lastenohjaaja Riitta Iso-Kungas on seurakuntaneuvoston päätöksellä määrätty
hoitamaan vt. vastaavan lastenohjaajan tehtäviä 30.6.2022 asti. Lastenohjaajan
sijaisena on toiminut Mervi Lindberg ja hänen työsopimuksensa jatkuu 30.6.2022
saakka.
Koska toinen lastenohjaaja on määräaikaisessa sijaisuudessa (diakoniatyön
virkajärjestelyistä johtuen), on osa lastenohjaajien työtehtävistä (toiminnan ja
talouden suunnittelu, toimistotyöt, työkuntoutujien ja harjoittelijoiden ohjaaminen)
ollut tähän asti vs. lastenohjaajan vastuulla. Tarkoituksenmukaista ei ole muuttaa
tehtäväkuvia ja hajauttaa em. työtehtäviä kahdelle lastenohjaajalle.

Päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto päättää, että
1) vt. vastaavaksi lastenohjaajaksi 100% työajalla (vaativuusryhmä
502) palkataan lastenohjaaja Riitta Iso-Kungas ajalle 1.731.12.2022.
2) vs. lastenohjaajaksi 91,5% (35h/vko) työajalla (vaativuusryhmä 402)
palkataan Mervi Lindberg ajalle 1.7-31.12.2022. Lindbergin kanssa
laaditaan työsopimus sijaisuuden ajalta.

Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaan.

35§

Muut asiat
-Seuraava kokous 9.6.2022 klo 17.00 Kirkkorannalla tai seurakuntakeskuksessa.
-Tulevasta toiminnasta:
Kirkkokuoron 70-vuotisjuhla alkaa tämän kokouksen jälkeen.
Kappelikierrokselle ehtii vielä ilmoittautua. Kälviän retkelle on yli sata
ilmoittautunutta ja se on täynnä.
Kesällä 12.6. järjestetään jumalanpalvelus ja kirkkokahvit Merilässä. Jaakon Päivillä
on tuttuun tapaan ekumeeninen jumalanpalvelus Koulupuistossa.
Sunnuntain kaatuneiden muistopäivää muistetaan sekä jumalanpalveluksessa että
sankarihaudoilla.

36 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.36.

