PÖYTÄKIRJA
Seurakuntaneuvosto
Pietarsaaren suomalainen seurakunta
Aika:
Paikka:

Asiat

Keskiviikkona 1.10.2019 klo 19.00
Seurakuntakeskus, Ebba Brahen puistikko 2
Varsinaiset jäsenet:

Läsnä

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
Varajäsenet:
Tuomo Syri

x
x
x

Lotta Endtbacka (puheenjohtaja)
Seppälä Kirsi (sihteeri)

x
x

Nähtävilläpito

Poissa

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

89§ – 98§

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirjan
tarkastaminen

8/2019

_______________________________________________________
Lotta Endtbacka
puheenjohtaja

____________________________________________________
Kirsi Seppälä
sihteeri

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

Pietarsaaressa _____ /_____ .___________

______________________________________________________
Ritva Karhula

___________________________________________________
Sami Kettula

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

Vakuudeksi _____._____.________ _______________________________________
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89 §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.

90 §

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys: todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

91 §

Pöytäkirjantarkastajien valinta.
Esitys: valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Karhula ja Sami Kettula.

92 §

Esityslistan hyväksyminen
Esitys: seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin.

93 §

Ilmoitusasiat
- Vuodesta 2015 tähän päivään seurakunnassa (äiti kuuluu seurakuntaan) 20
kastamatonta lasta
- Tiedoksi Vanhusten päivä sunnuntaina 6.10. seurakuntakeskuksessa

94§

Lausunto seurakuntapastorin valinnasta
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli pyytää KL 6:11 §:n 2 ja 3 mom. nojalla
lausunnon
Pietarsaaren
suomalaisen
seurakunnan
seurakuntapastorin
viranhoitomääräyksestä. (liite A §94)
Hakuaika päättyi 25.9.2019 klo 15:00. Hakemukset pyydettiin toimittamaan
KirkkoHR-palveluun. Hakuilmoituksessa mainittiin, että virkaan valittavalta
edellytetään pappisvihkimystä. Virkaa haki 4 henkilöä, joista seuraavat 3 ovat papiksi
vihittyjä ja siten kelpoisia: Helavuo, Emilia Kasari, Petri Myllyniemi, Heikki Kirkkolain
6 luvun 17 §:n nojalla papinvirkoja täytettäessä (paitsi kirkkoherra) voidaan määrätä
enintään 6 kuukauden koeaika. Jos määräaikainen virkasuhde on enintään vuoden,
koeaika on enintään puolet virkasuhteen kestosta. Seurakuntapastorin osalta koeajan
määrää tuomiokapituli. Kyseessä olevan seurakuntapastorin määräaikaisen viran
hakuilmoituksessa on ollut maininta 6 kuukauden koeajasta. Seurakunnan tulee
lausunnossaan vielä vahvistaa tuomiokapitulille esitys koeajasta.
Seurakuntaneuvosto on nimennyt kokouksessaan 17.9.2019 valintatyöryhmän, joka
kutsuu haastatteluun kolme kelpoista hakijaa. Haastattelut pidetään tiistaina
1.10.2019 ja niiden pohjalta valintatyöryhmä valmistelee esityksen
seurakuntaneuvoston kokoukseen.
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Hakijoiden hakuasiakirjat ovat neuvoston nähtävillä kokouksessa. Ne muodostavat
henkilörekisterin, joten niitä ei voi liitteenä jakaa etukäteen.

Päätösehdotus:

Seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan, että
suomalaisen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan valitaan xx.
Pietarsaaren
suomalainen
seurakunta
esittää
seurakuntapastorin virassa on 6 kuukauden koeaika.

tuomiokapitulille,

että

päätös: Keskustelun jälkeen päätettiin, että
valintaryhmän tekemä haastattelukierros on kesken, jätetään asia pöydälle.

koska

Seurakuntaneuvoston

95§

Pietarsaaren

Seurakuntakeskuksen tilojen nimet
Seurakuntakeskuksen tilojen nimeämisestä on pitkään puhuttu Pietarsaaren
suomalaisessa ja ruotsalaisessa seurakunnassa. Myös nimikilpailuja on pidetty, mutta
vuosien kuluessa nimistä ei olla päästy yhteisymmärrykseen.
Nimikysymys on tullut jälleen ajankohtaiseksi ennen kaikkea yhtymän työntekijöiden
aloitteesta. Tiloille on haluttu toimivammat nimet eri kirjainten sijaan.
Yhdessä ruotsalaisen seurakunnan vt. kirkkoherran Jockum Krokforsin kanssa on
sovittu, että nimiasia otetaan jälleen käsittelyyn. Jos nimistä päästään seurakuntien
välillä yhteisymmärrykseen, yhteinen nimiehdotus lähetetään eteenpäin
vahvistettavaksi seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Valmistelu ja nimiehdotus on kirkkoherrojen yhteisesti valmistelema.
Raamatullinen tausta on nimien kantava periaate ja niiden kirjoitusasu on pyritty
muotoilemaan niin, ettei käännöksiä tarvita. Tilat, joiden nimi kuvaa niiden käyttöä,
säilyisivät ennallaan. Näitä ovat auditorio, nuorisotilat ja tarjoilutila.
Ehdotus tilojen uusille nimille (perustelu/selitys sulkeissa)
Kappeli: Immanuel -kapellet/kappeli (“Jumala kanssamme”, Lasimaalaus: Jumalan
yhteyteen)
A+a: Martha (työn huone)
B: Maria (kuuntelemisen huone)
pikku b: Elisabet (Marian sukulainen)
Henkilökunnan kahvihuone: Emmaus (”Siellä he mursivat leipää ja näkivät Herran…”)
Päiväkerhotila: Noa (tilassa olevan Nooan arkki –taulun mukaan)
Suomalainen iso sali: Pietari sali (Pietarsaari)
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Ruotsalainen iso sali: Jakob salen (Jakobstad)
Ruotsalainen pikku sali: Andreas salen (Pietarin veli)
C: Filippos (yksi opetuslapsista)

Päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto hyväksyy nimiehdotuksen.
Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto hyväksyi nimiehdotuksen, mutta
ehdotti, että kyltteihin merkitään pelkästään tilan nimi ilman sali/salen-sanaa.

96§

Muut asiat
- seuraava kokous lokakuun puolessa välissä
- sovittu kokous 12.11.2019

97§

Valitusosoitus
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

98§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

