PÖYTÄKIRJA
Seurakuntaneuvosto
Pietarsaaren suomalainen seurakunta

Aika:
Paikka:

Asiat

Torstaina 18.8.2022 klo 17.00
Kirkkoranta, pikkusali
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

Nähtävilläpito

Poissa

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Varajäsenet:
Palovuori Hanna
Syri Tuomo

x
x

Työntekijä:
Riitta Iso-Kungas

x

Lotta Endtbacka (puheenjohtaja)
Tiina Manninen (sihteeri)

x
x

(poistui klo 18, kohdan § 54 aikana)

§§ 50 – 60

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirjan
tarkastaminen

5/2022

_______________________________________________________
Lotta Endtbacka
puheenjohtaja

____________________________________________________
Tiina Manninen
sihteeri

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

Pietarsaaressa _____ /_____ .___________

______________________________________________________
Ulla Hellén

___________________________________________________
Tuomo Syri

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä _____._____.________ alkaen 14 päivää eteenpäin.
Vakuudeksi _____._____.________ _______________________________________
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50 §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.03.

51 §

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

52 §

Pöytäkirjantarkastajien valinta.
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla Hellén ja Tuomo Syri.

53 §

Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan puheenjohtajan tekemällä
lisäyksellä, joka koskee Merilän emännän valintaan liittyvää lausuntopyyntöä.
Päätös: Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityslistan ko. lisäyksellä.

54 §

Ilmoitusasiat
-Vt. vastaava lastenohjaaja Riitta Iso-Kungas kertoi lapsi- ja perhetyöstä sekä esitteli
neuvostolle lapsi- ja perhetyön tilat Kirkkorannalla. Lapsityön kerhotoiminta vetää
hyvin lapsia ja lapsiperheitä. Esimerkiksi päiväkerhoon on jonoa ja perhekerho on
erittäin suosittu. Perheet ovat löytäneet hyvin myös pikkupuuharit-toiminnan.
Pyhäkoulutoiminta vetää etenkin pienempiä lapsia. Palkattuja työntekijöitä on vain
kaksi, minkä takia esimerkiksi päiväkerhon lapsimäärää ei voi kasvattaa nykyisestä.
Myös käytettävissä olevien tilojen seinät tulevat välillä vastaan.
-Kirkkoherran viranhaltijapäätösten luettelo
-Seurakuntaneuvosto onnitteli kuukausi sitten tasavuosia täyttänyttä Marjattaa.
- https://www.info.seurakuntavaalit.fi/ seurakuntavaaleihin liittyvät asiat koottu tälle
sivustolle
-Vaalien ehdokasasettelu on tehtävä 15.9. mennessä

55 §

Lausuntopyyntö, Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisterin johtoryhmän ohjeen
tarkistus
Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisterin johtoryhmä on lähettänyt liitteenä olevan
(55§ liite A) lausuntopyynnönkeskusrekisteriin kuuluville seurakunnille koskien
johtoryhmän ohjeen tarkistusta.
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Muutosehdotuksia on kolme:
-keskusrekisterin nimi laitetaan mukaan ohjeeseen
-asialuettelon vaatimus johtoryhmän kokouksien kutsussa poistetaan
-kokouksen pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkistaa sähköisesti

Päätösesitys: Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan lausunto on, että Rannikon ja
Ahvenanmaan keskusrekisterin johtoryhmän ohjeen tarkistus voidaan toteuttaa
lausuntopyynnön yhteydessä esitetyllä tavalla.

Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityksen mukaisesti.
Pykälä tarkistetaan välittömästi.

56 §

Diakoniatyöntekijä Kirsi Mannisen virkamääräys ajalle 1.10-31.12.2022
Seurakuntaneuvosto valtuutti kokouksessaan 11.5.2022 kirkkoherran toteuttamaan
vt. diakonian viran viransijaisen hankkimisen valmistelutyön. Yhteisöpedagogi Kirsi
Manninen antoi suostumuksensa tehtävään ja on aloittanut vt. diakoniatyöntekijänä
1.8.2022. Kirkkoherra on tehnyt viranhaltijapäätöksellä virkamääräyksen ajalle 1.830.9.2022. Diakoniatyöntekijää tarvitaan kuitenkin koko syyskaudelle vuoden
loppuun asti, joten seurakuntaneuvosto tekee päätöksen virkamääräyksestä, kun
kyseessä on yli 2kk kestävä virkamääräys.

Päätösesitys: Seurakuntaneuvosto määrää Kirsi Mannisen hoitamaan 100% vt.
diakonin tehtäviä ajalla 1.10-31.12.2022

Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityksen mukaan.

57 §

Tulossa oleva lausuntopyyntö Merilän toimintakeskuksen emännästä/isännästä
Merilän toimintakeskukseen on haettu emäntää/isäntää. Virkaan on hakenut
määräaikaan 10.8.2022 mennessä neljä hakijaa, joista yksi on vetänyt hakemuksensa
pois. Hakijoista kahta (Jim Björklund ja Ann-Loiuse Sandström) haastatellaan
maanantaina 22.8.2022, jonka jälkeen valintatyöryhmä esittää yhteiselle
kirkkoneuvostolle ehdotuksensa virkaan valittavasta henkilöstä. Yhdelläkään
hakijalla ei ole esittää kielitodistusta suomenkielestä.
Pietarsaaren suomalaisella seurakunnalla on oikeus antaa lausunto hakijoista.
Hallintojohtaja Diana Söderbacka esitti, että Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan
seurakuntaneuvosto voisi valtuuttaa kirkkoherra Lotta Endtbackan laatimaan

PÖYTÄKIRJA
5/2022
Seurakuntaneuvosto
Pietarsaaren suomalainen seurakunta

sivu 4 / 4

lausunnon Merilän emännän/isännän valinnasta. Toinen vaihtoehto on kutsua
seurakuntaneuvosto koolle antamaan lausunnon.

Esitys: Seurakuntaneuvosto valtuuttaa kirkkoherran antamaan lausunnon
seurakunnan puolesta Merilän emännän/isännän valintaan liittyen.

Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityksen mukaan.

58 §

Muut asiat
-Kanttorin virkavapaan aikaisen järjestelyt. Kanttorin 50%:n työaika alkaa syyskuun
alussa. Minna-Leena Lahti hoitaa Kirkkokuoron harjoitukset tiistaisin sekä tekee
kerran kuussa laitoskäyntejä. Kanttorin vapaat viikonloput hoidetaan
sijaiskanttoreilla, joita on onneksi löytynyt nyt aika hyvin.
-Taina Niinimäki osallistuu jatkokoulutukseen (185€). Koulutussuunnitelmaan on
budjetoitu rahaa, jotta työntekijät voivat osallistua koulutuksiin, jos tarvetta ilmenee
ja sopiva koulutus tulee vastaan.
-Syksyn tapahtumat käynnistyvät Makkaraa Merilässä -tapahtumalla 3.9. Kristoffer
Strengin konsertti, Vauvabaana, Urkuviikko ja paljon muuta toimintaa on myös
suunniteltu pitkälle syksyyn.
-Syksyn alustava kokousaikataulu:
31.8. klo 16-18 yhdessä työntekijöiden kanssa vuoden 2023 suunnittelua
3.10. klo17.00 (budjetti ja toimintasuunnitelma)
9.11. klo 16.00
8.12. klo 16.00

59 §

Valitusosoitus
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

60 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.51.

