PÖYTÄKIRJA
Seurakuntaneuvosto
Pietarsaaren suomalainen seurakunta

Aika:
Paikka:

Asiat

Torstaina 9.6.2022 klo 17
Seurakuntakeskus, Ebba Brahen puistikko 2, Filippos
Varsinaiset jäsenet:

Läsnä

Försti Esko
Hautamäki Pirkko
Hellén Ulla
Isokoski Sauli
Karhula Ritva
Kettula Sami
Koskela Kari
Koski Kaisa
Rannankari Marjatta
Rajamäki Heljä
Silvennoinen Pentti
Varila Antero

x
x
x
x
x

Nähtävilläpito

Poissa

x
x
x
x
x
x
x

Varajäsenet:
Tuomo Syri

x

Työntekijä
Mirkkalea Konttila

x

Lotta Endtbacka (puheenjohtaja)
Tiina Manninen (sihteeri)

x
x

(poistui klo 17.57, § 42 aikana)

§§ 38–49

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirjan
tarkastaminen

4/2022

_______________________________________________________
Lotta Endtbacka
puheenjohtaja

____________________________________________________
Tiina Manninen
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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38 §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

39 §

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

40 §

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

41 §

Esityslistan hyväksyminen
Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityslistan. Muihin asioihin lisättiin Heljä Rajamäen
eropyyntö seurakuntaneuvoston jäsenyydestä.

42 §

Ilmoitusasiat
-Kanttori Mirkkalea Konttila kertoi kokouksen aluksi väitöskirjatutkimuksestaan, jota
tekee Sibelius-Akatemiaan. Tutkimuksen aiheena on kirkon lapsiperhetyö
yhteisömusiikillisestä näkökulmasta. Alustus poiki vilkkaan keskustelun virsien ja
musiikin merkityksestä ja vaikutuksesta ihmiseen aina lapsuudesta vanhuuteen.
-Kirkkoherran viranhaltijapäätösten luettelo tuodaan esille seuraavassa kokouksessa.
-Vaalilautakunnan ensimmäinen kokous on pidetty. Vaalipaikkoina tulee olemaan
kirjasto ja lukiot. Keskustelussa nousi esiin, miten Kokkolassa opiskelevat voisivat
ennakkoäänestää. Vaalien mainostaminen alkaa kesälomien jälkeen elokuussa.
https://www.info.seurakuntavaalit.fi/ seurakuntavaaleihin liittyvät asiat koottu tälle
sivustolle.
-Yhteinen kirkkoneuvosto on laatinut esityksen ensi vuoden toiminta-avustuksista.
Suomalaisen seurakunnan avustus pienenee noin 5000 eurolla, mikä ei ole kovin
paha pudotus nykyiseen. Sen kanssa pystyy elämään.
-Jäsenmääräennusteen mukaan seurakunnassa on 4033 jäsentä vuonna 2030 ja 3427
jäsentä vuonna 2040.

43 §

Opintovapaa-anomus
Kanttori Mirkkalea Konttila on saanut väitöskirjatutkimustaan varten 50%
työskentelyapurahan Suomen kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahastolta.
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kirkon
lapsiperhetyötä
yhteisömusiikillisesta
käsittelevään väitöskirjatyöhön, Viljo Syreniuksen

Konttila anoo 50% opintovapaata ajalle 1.9.22-30.4.23, 1.9-31.12.23. (liite A 43§,
esillä kokouksessa)
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.

Päätösesitys: Myönnetään 50 %:n opintovapaa kanttori Mirkkalea Konttilalle ajalle
1.9.22-30.4.23, 1.9-31.12.23.

Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaan.

44 §

Perhevapaa-anomus
Seurakuntapastori Jari Kolmonen on anonut perhevapaata ajalle 1.8-11.9.2022 (liite
A, 44§, esillä kokouksessa).
”Viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada
perhevapaata TSL 4 luvun mukaisesti.” (KirVesTes luku 3.2, 60§)

Päätösesitys: Myönnetään 100 %:n perhevapaa seurakuntapastori Jari Kolmoselle
ajalle 1.8-11.9.2022.

Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaan.

45 §

Turvallisuusvastaava lastenleirillä
Seurakunnan lastenleiri on 28.6-1.7.2022. Sen turvallisuusvastaavaksi esitetään vt.
vastaava lastenohjaaja Riitta Iso-Kungasta.

Päätösesitys: Määrätään vt. vastaava lastenohjaaja Riitta Iso-Kungas
turvallisuusvastaavaksi lastenleirille 28.6-1.7.2022.

Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaan.
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Kolehtisuunnitelma heinä-joulukuu 2022

Kirkkoherra on laatinut kolehtisuunnitelman vuoden 2022 loppuun.
Kirkkohallituksen ja Lapuan hiippakunnan määräämien sekä suosittamien kolehtien
pohjalta (Liite A 46§). Lisäksi ns. vapaissa kolehdeissa on huomioitu lähialueen
toimijoita. Koska kirkkohallituksen mukaan ei ole suotavaa kerätä kolehteja
seurakunnan lakisääteisten, budjettirahoitteisten perustehtävien toteuttamiseen, ei
oman seurakunnan toimintaan kerätä kolehteja, pl. oman seurakunnan diakonian sekä
lähetystyön kautta eteenpäin jaettavat kolehdit.
Kirkkohallituksen ja hiippakunnan määräämät kolehdit ovat merkitty
kolehtisuunnitelmaan alleviivatulla tekstillä ja vapaat kolehdit ilman alleviivausta.

Päätösehdotus: Vahvistetaan kolehtisuunnitelma joulukuun loppuun 2022 saakka.
Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaan.
47§

Muut asiat
-Heljä Rajamäki haluaa erota seurakuntaneuvoston jäsenyydestä terveydellisistä
syistä. Lotta selvittää, voiko eron myöntää tällä perusteella. Varajäsen on kutsuttu ja
kutsutaan jatkossakin kokouksiin.
-Yhdessä FinFamin kanssa on suunnitteilla luento syksyllä. Yhdistys tukee
mielenterveysomaisia.
-Kesäajan toiminnasta: tulevan sunnuntain jumalanpalvelus pidetään Merilässä.
Juhannuksena pidetään tuttuun tapaan kaksi kaksikielistä jumalanpalvelusta
yhteistyössä ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Jaakon Päivien ohjelmaan kuuluu
ekumeeninen jumalanpalvelus Koulupuistossa. Elokuussa on toiveena pitää tilaisuus
Marian kappelissa.
-Seurakuntayhtymän pitkäaikainen kansliasihteeri Birgitta Byggmästar jää eläkkeelle.
Ulla Hellén toi esille, että kirkkovaltuuston kokouksessa ei muistettu Birgittaa
millään tavalla. Pentti Silvennoinen oli onneksi huomannut kiittää häntä puheella.
Seurakuntaneuvoston yhteinen toive oli, että neuvosto ja suomalainen seurakunta
muistavat häntä kukkakimpulla ja pienellä lahjalla, jonka kirkkoherra hankkii ja
toimittaa Birgitalle heti seuraavana päivänä.
-Kaupungin 370-vuotisjuhla on kahden viikon päästä. Antero Varila kysyi, onko
asian tiimoilta oltu yhteydessä seurakuntaan. Vastaus oli, että yhteydenottoa ei ole
ollut.
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-Merilässä tullaan maalaamaan ulkoseiniä, ja puustoa on karsittu sopivassa määrin
niin, että meri näkyy nyt paremmin. Marjatta Rannankari esitti toiveen, että
rantakivikolle rakennettaisiin laituri, jotta saunasta pääsisi turvallisesti uimaan.
Merilään haetaan parhaillaan uutta emäntää.
-Seuraava kokous pidetään elokuun puolivälissä. Lotta lähettää tarkemman tiedon
myöhemmin.

48§

Valitusosoitus
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

49§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.47.

