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Keskiviikkona 16.10.2019 klo 16.00
Seurakuntakeskus, Ebba Brahen puistikko 2
Varsinaiset jäsenet:
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
Varajäsen:
Suvanto Vesa

Läsnä

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Lotta Endtbacka (puheenjohtaja, sihteeri §104)
Seppälä Kirsi (sihteeri)

Asiat

Nähtävilläpito

x
x

§§ 99–106

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirjan
tarkastaminen

Poissa

_______________________________________________________
Lotta Endtbacka
puheenjohtaja

____________________________________________________
Kirsi Seppälä
sihteeri

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

Pietarsaaressa _____ /_____ .___________

______________________________________________________
Kari Koskela

___________________________________________________
Kaisa Koski

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

Vakuudeksi _____._____.________ _______________________________________
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99 §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.10.

100 §

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

101 §

Pöytäkirjantarkastajien valinta.
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Koskela ja Kaisa Koski.

102 §

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

103 §

Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita
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(pöydältä 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.
Hakijoiden hakuasiakirjat ovat neuvoston nähtävillä kokouksessa. Ne muodostavat
henkilörekisterin, joten niitä ei voi liitteenä jakaa etukäteen.
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Kokouksessa 1.10.2019 pykälä §94 päätettiin jättää pöydälle ja että valintatyöryhmä
haastattelee vielä kolmannen hakijan, Emilia Helavuon. Valintatyöryhmä haastatteli
Emilia Helavuon keskiviikkona 9.10.2019.
Kaikkien kolmen haastattelun jälkeen valintatyöryhmä keskusteli hakijoista ja päätyi
yksimielisesti esittämään seurakuntaneuvostolle, että se ehdottaa Lapuan
hiippakunnan tuomiokapitulille lähetettävässä lausunnossa Pietarsaaren suomalaisen
seurakunnan seurakuntapastorin virkaan valittavaksi pastori Emilia Helavuon.
Valintatyöryhmä päätyi tähän lausuntoehdotukseen hakuasiakirjoihin tutustuttuaan ja
haastateltuaan kaikki virkaan kelpoiset hakijat.

Päätösehdotus:

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

tuomiokapitulille,

että

Tämä pykälä tarkistetaan välittömästi kokouksessa.

Seurakuntaneuvoston päätös:
Seurakuntaneuvosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

104§

Seurakuntasihteerin viran täyttäminen
Kirsi Seppälä jäävää itsensä ja sihteerinä 104 §:n kohdalla toimii puheenjohtaja.
Seurakuntasihteeri
Kirsi
Seppälä
on
jättänyt
15.10.2019
päivätyn
irtisanoutumisilmoituksen seurakuntasihteerin virasta. Irtisanomisaika on yksi
kuukausi (KL6:55). Seurakuntasihteerin virka (78 %) tulee siten avoimeksi.
Seurakunnan toiminnan sujumisen vuoksi seurakuntasihteeriä tarvitaan Pietarsaaren
suomalaisessa seurakunnassa, joten virka on täytettävä mahdollisimman pian.
Kirkkolain 10§ toteaa: ”Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista
hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Viranhakuilmoitukset on saatettava
tiedoksi julkaisemalla ne työnantajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä
tarpeen vaatiessa muulla työnantajan päättämällä tavalla, jollei toisin säädetä.
Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää ilmoituksen julkaisemisesta.”

Päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto päättää myöntää Kirsi Seppälälle eron
seurakuntasihteerin virasta. Seurakuntaneuvosto päättää, että seurakuntasihteerin
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virka (78 %) täytetään ja julistaa viran haettavaksi. Hakuaika on 23.10–7.11.2019.
Kirkkoherra laatii hakuilmoituksen ja neuvottelee tarvittaessa vt.seurakuntasihteerin
palkkaamisesta (enintään 2kk) kunnes virka vakinaisesti täytetään.’
Ehdotetaan, että hakuajan päätyttyä aiemmin valittu valintatyöryhmä kutsuu ja
haastattelee hakijat ja valmistelee esityksen seurakuntaneuvostolle.
Pykälä tarkistetaan välittömästi.

Seurakuntaneuvoston päätös:
Seurakuntaneuvosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

105§

Muut asiat
- seuraava kokous 12.11.2019

106§

Valitusosoitus
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

107§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

