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_________________________
Seppo Kangasharju

Kokoustiedot
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Karin Vuohtoniemi ja Seppo Kangasharju, jotka toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja on seurakunnan jäsenten nähtävänä niiltä osin
kuin se on lain mukaan sallittu 20.1. - 21.2.2022 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Laakso ja Seppo Kangasharju
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi sillä lisäyksellä, että muissa mahdollisissa asioissa
käsitellään kirkkoneuvostolle lähetetty aloite.
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2§ Diakoni-lähetyssihteerin viran auki julistaminen
Kirkkoneuvosto päätti 3.11.2021 §65 jättää täyttämättä diakoni-lähetyssihteerin viran 6.5.2022 asti ja
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli hyväksyi viran täyttämättä jättämisen tällä määräajalla. Diakonian
ja lähetyksen tehtäväaluetta hoitaa siihen saakka seurakuntapastori Erja Vaarala-Saarenpää.
Kirkkoneuvoston on syytä aloittaa viranhakuprosessi kuitenkin hyvissä ajoin, jotta virka saataisiin
täytettyä kevään kuluessa.
Kirkkoherran esitys:
a) Kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi diakoni-lähetyssihteerin viran hakuajalla 20.1.-18.2.2022 ja
julkaisee seuraavan hakuilmoituksen
Pyhäjärven seurakunnassa on haettavana
DIAKONI-LÄHETYSSIHTEERIN virka
Pyhäjärven seurakunta on noin 4100 jäsenen vireä yhteisö, joka elää paikkakunnan
elämänmenossa mukana. Seurakuntamme etsii oma-aloitteista ja yhteistyökykyistä diakonia.
Työhön kuuluvat myös lähetyssihteerin tehtävät (työmäärä vaihtelee 2-4 pv/kk) ja
vapaaehtoistalon työn koordinointi. Työtä tehdään kaikenikäisten seurakuntalaisten keskellä.
Paikkakunnan vahvuutena on monipuolinen yhteistyö eri toimijoiden kesken.
Seurakunnassamme on 10 henkilön tiivis työyhteisö, joka tekee paljon yhteistyötä yli
työalarajojen. Viranhoito edellyttää oman auton käyttöä.
Viran kelpoisuusehdot on määritelty Kirkkohallituksen päätöksessä nro 141. Hakijan tulee olla
konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmä 502
mukaisesti. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus
(T-lomake) terveydentilastaan sekä KL 6:33 §:n mukainen rikosrekisteriote. Viran
täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka tulee ottaa vastaan 1.4.2022
alkaen tai sopimuksen mukaan.
Pyhäjärven seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitettu hakemus ansioluetteloineen lähetetään
sähköpostitse pe 18.2.2022 klo 15 mennessä osoitteeseen pyhajarvi.seurakunta@evl.fi.
Haastattelut tullaan järjestämään ma 28.2.2022 (myös Teamsin kautta mahdollinen).
Tiedusteluihin vastaa kirkkoherra Mirva Ahola p. 0400 714 503 tai sähköpostitse
mirva.ahola@evl.fi.
b) Kirkkoneuvosto nimeää haastattelutyöryhmän
Kirkkoneuvoston päätös:
a) kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi diakoni-lähetyssihteerin viran esityksen mukaisesti
b) kirkkoneuvosto nimesi haastattelutyöryhmän: kirkkoherra, talouspäällikkö, Olavi Marin,
Karin Vuohtoniemi ja Maija Leskinen

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
_______________

________________
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Pääkirkon nimiasia
Yleisiä perusteluja:
Viime vuosina on palattu vanhaan kristilliseen perinteeseen antaa kirkoille erityinen nimi. Näin
esimerkiksi Kalajoen rovastikunnassa Haapajärvellä Kristuksen kirkastumisen kirkko, Nivalassa Pyhän
sydämen kirkko ja Ylivieskassa Pyhän Kolminaisuuden kirkko. Nimi ”Pyhän Annan kirkko” otettiin
Pyhäjärvellä käyttöön vuonna 2005 seurakuntakeskuksen kirkkotilalle, josta siihen asti oli käytetty
nimitystä uusi kirkko. Pyhäjärven pääkirkosta näytetään joskus käyttävän myös nimeä vanha kirkko.
Nimi Pyhän Annan kirkko on omaksuttu Pyhäjärvellä hyvin ja nimen taustat ovat olleet omiaan
tekemään siitä juuri tälle kaivospaikkakunnalle sopivan nimen kirkolle.
Pääkirkossa on tehty viime vuosina useampia remontteja, viimeisimpänä vuoden 2021 ulkomaalaus.
Kirkko on saatettu nyt edustavaan kuntoon sen täyttäessä tänä vuonna 125 vuotta. Piispa Jukka
Keskitalo on tulossa toimittamaan piispanmessua pääkirkon 125-vuotisjuhlaan 30.10.2022. Tässä
juhlassa voitaisiin ottaa käyttöön uusi nimi, joka voisi kuvata Pyhäjärven viidennen kirkon luonnetta ja
merkitystä ja antaa kirkolle ansaitsemansa juhlavan nimen.
Kirkkoherra on käynyt keskusteluja seurakunnan historiaa tuntevan ja historiateoksen kirjoittaneen
Jorma Tulkun kanssa, löytyisikö seurakunnan historiasta ja kirkon ulkonäöstä jokin juuri tälle kirkolle
ominainen nimi. Keskusteluissa myös muiden seurakuntaa ja kirkkoa hyvin tuntevien henkilöiden
kanssa on noussut esiin nimi Pyhän ristin kirkko. Se onkin hyvin perinteinen kristillisen kirkon nimi ja
Suomessa tämän nimisiä kirkkoja on useampia. Esimerkiksi 1400-luvulla rakennettu Hattulan Pyhän
ristin kirkko on saanut nimensä pyhäinjäännöksestä, jota kirkossa säilytettiin. Legendan mukaan
kyseinen pieni puupalanen oli peräisin rististä, johon Kristus oli naulittu. Myös Raumalla on
keskiaikainen Pyhän ristin kirkko, Iisalmessa vuonna 1934 ja Kuusamossa 1950-luvulla käyttöön
otetut samannimiset kirkot.
Pyhäjärven seurakunnan omasta historiasta löytyvää taustaa:
Pyhäjärvellä asui 1500-luvun alkukymmeninä, ennen uskonpuhdistusta, muutama perhekunta
metsästäjä-kalastajia, myöhemmin myös kaskimiehiä. Veroluetteloissa heidän etunimensä ovat
kristillisiä. Siitä voidaan päätellä, että he ovat olleet kastettuja ja kristillisen perinteen vaikutuspiirissä.
Kristillinen usko on vaikuttanut jo alueella, vaikkei omaa kirkkoa tai pappia ole vielä ollutkaan. Heidän
opetuksensa oli Pyhäjoen kirkkoherran vastuulla, sillä nykyinen Pyhäjärvi kuului silloin Pyhäjoen
emäseurakuntaan.
Pyhäjärvisen perinne- ja paikkatietojen mukaan eräs munkki Pietari olisi vieraillut Pyhäjärvellä ja
pystyttänyt ristin rantakalliolle saaren eteläpäähän, joka jo vanhastaan tiedettiin kalastajien
kokoontumispaikaksi ja hyväksi kala-apajaksi. Saarta alettiinkin sen tähden nimittää Pietarsaareksi ja
kerrottiin, että hiidet kaikkosivat, kun munkki Pietari pystytti ristin rantaan. Kenties saarnaajaveli olisi
ollut fransiskaanimunkki Raumalta. Rauman fransiskaaniluostarin toiminta-aluetta kun oli sisämaan
Häme, Jämsän takamaita myöten ja Pohjan Ranta, aina Pyhäjoelle ja sieltä alajuoksulle asti. Rauman
luostarin Pyhän Ristin kirkko oli 1400-luvulla rakennettu. Luostari suljettiin 1538, mutta Pyhän ristin
kirkko on yhä Rauman pääkirkko. Ehkä ensimmäisiä saarnoja Pyhäjärven rannoilla pitänyt Pietari oli
lähtenyt liikkeelle tuolta Pyhän Ristin kirkon tuntumasta ja pystytti sitten julistamiensa sanojen
vakuudeksi ristin Pietarsaaren kallioille.
Pyhäjärven nykyisessä pääkirkossa oli alun perin alttaritaulun kohdalla honkaristi vuoteen 1945 asti,
jolloin alttaritaulun maalasi Ilmari Virkkala. Taulu esittää Jeesusta ristillä pyhäjärvisten hahmojen
ympäröimänä. Vanha honkaristi on yhä alttaritaulun takana. Kirkon arkkitehtuurissa toistuvat myös
ovien yläpuolella olevat risti-ikkunat.
Pyhä risti on kutsunut pyhäjärvisiä evankeliumin äärelle siitä alkaen, kun ensimmäiset kristilliset
julistajat ovat saapuneet. Siksi Pyhäjärven viides kirkko ansaitsisi tulla nimetyksi Pyhän ristin kirkoksi.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeäisi pääkirkon Pyhän Ristin kirkoksi. Nimi otetaan
käyttöön piispanmessussa 30.10.2022, kirkon 125-vuotisjuhlassa.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
_______________

________________

PYHÄJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä
19.1.2022

sivu 4

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherran esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
_______________

________________
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Seurakuntamestarin työvapaa-anomus
Seurakuntamestari Ari Tikka anoo jatkoa työvapaalle ajalle 1.2.2022 – 31.1.2023. Liite 1.
Muuhun kuin opintovapaaseen tai lakisääteisiin perhevapaisiin annettavasta virkavapaudesta
seurakunnalla on harkintaoikeus.
KL 6 luku 41 §
Virkavapaan myöntäminen ja sen pituus ovat työnantajan harkinnassa, jollei muualla toisin
säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin määrätä. Mikäli virkavapaata ei voida myöntää
hakemuksen mukaisesti, hakemus on hylättävä, jollei viranhaltija kirjallisesti suostu sen
myöntämiseen muulla tavalla.
Seurakuntamestarin sijaisuudesta on keskusteltu Markku Kuikan kanssa ja hän on valmis jatkamaan
tehtävien hoitoa. Koska Markku Kuikka on aiemmin toiminut kesäajalla hautausmaitten hoidon
urakoitsijana, seurakunnan on pohdittava töiden järjestämistä mahdollisella urakka-ajalla. Tästä johtuen
seurakuntamestarin sijaisuudesta voitaisiin päättää tällä erää huhtikuun 2022 loppuun saakka.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö voivat punnita eri vaihtoehtoja helmi-maaliskuun aikana, miten tehtävät
tullaan hoitamaan sen jälkeen. Sijaisuuden jatko tuodaan kirkkoneuvostolle päätettäväksi 30.3.
pidettävässä kokouksessa.
Seurakuntamestari Ari Tikka on ollut työvapaalla 1.11.2021 alkaen. Mikäli kirkkoneuvosto myöntää
hänelle työvapaan jatkon 31.1.2023 asti, on päätökseen syytä kirjata, että yli vuoden kestävän, ei
lakisääteisen, työvapaan jälkeen työnantajan etu on, ettei sitä voida enää jatkaa 31.1.2023 jälkeen.

Kirkkoherran esitys:
a) Kirkkoneuvosto myöntää seurakuntamestari Ari Tikalle työvapaan ajalle 1.2.2022 – 31.1.2023.
Päätökseen kirjataan tiedoksi, että kyseisen yli vuoden kestävän, ei lakisääteisen, työvapaan
jälkeen sille ei tulla enää myöntämään jatkoa.
b) Kirkkoneuvosto jatkaa Markku Kuikan työsopimusta seurakuntamestarin tehtävien hoitamisesta
30.4.2022 asti.
Kirkkoneuvoston päätös:
a) Kirkkoneuvosto myöntää seurakuntamestari Ari Tikalle työvapaan esityksen mukaisesti.
Päätökseen kirjataan tiedoksi, että kyseisen yli vuoden kestävän, ei lakisääteisen, työvapaan
jälkeen sille ei tulla enää myöntämään jatkoa.
b) Kirkkoneuvosto hyväksyy Markku Kuikan työsopimuksen jatkamisen esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
_______________

________________

PYHÄJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
5§

Kokouspäivämäärä
19.1.2022

sivu 6

Muut mahdolliset asiat

1. Aloite kirkkoneuvostolle Olkkarin aukioloajoista
Hei!
Meille Pyhäjärven seurakunnan nuorille Olkkari on todella tärkeä paikka.
Harmiksemme huomasimme, että vuoden vaihteen jälkeen ns. Olkkarin avoimia ovia ei enää
ole tarjonnassa. Avoimet ovet ovat mahdollistaneet sen, että nuoret ovat voineet mennä
kerran viikossa heti koulun jälkeen Olkkarille. Se on ollut tärkeää siksikin, että monella
nuorella ei muutoin ole mahdollisuutta päästä iltaisin Olkkarille ( Ei ole kyytiä sinne ja
takaisin). Toivoisimme että Olkkarin ohjelmaan saataisiin takaisin siis avoimet ovet, ja sen
jälkeen nuortenilta, Breikki, meille vähän vanhemmille. Kuten viime vuonnakin oli.
Olemmekin miettineet, jos kyse on resurssipulasta, voisiko Olkkarin toimintaa avoimien ovien
merkeissä pyörittää lisäksi esim. joku vapaaehtoinen?
Ystävällisin terveisin
Joukko Pyhiksen srk- nuoria
ja heidän vanhempiaan

Kirkkoneuvosto keskusteli aloitteesta. Kirkkoherra keskustelee asiasta nuorisotyöohjaajan kanssa.
Vapaaehtoisen osallistumiselle avointen ovien käynnistämiseen ei nähty estettä.
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Ilmoitusasiat
1.

Tulevia kokouksia
- kirkkoneuvoston kokous ke 2.3. klo 17
- kirkkoneuvoston kokous ke 30.3. klo 18
- kirkkovaltuuston kokous ke 11.5. klo 18

2.

Kirkkoneuvostolle tuotiin tiedoksi
- kirkkoherran viranhaltijapäätös C koronapassin käyttöönotosta 8.12.2021
- kirkkoherran viranhaltijapäätökset 33-35/2021
- talouspäällikön viranhaltijapäätökset 101-120/2021, 1-4/2022
- kirkkoherra kertoi ajankohtaisista koronarajoituksista

3.

Verotulokertymä 1-12/2021: 972 423€ (vrt 1-12/2020: 994 240€)

KL 24 luvun mukainen valitusosoitus
Pöytäkirjan liitteenä.

8§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
_______________

________________

