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PÖYTÄKIRJA 3/2020
LÄNSI-PORIN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTO
Aika:
Paikka:

Ti 5.5.2020 klo 17.30
Kokous käydään ensisijaisesti etänä TEAMS- yhteyden kautta. Jos jollakin
seurakuntaneuvoston jäsenellä ei ole mahdollisuutta käyttää kyseistä etäyhteyttä, niin
hän voi saapua kokoukseen paikan päälle Länsi-Porin kirkon seurakuntasaliin. Osoite:
Liikastentie 28 Pori

Tämän kokouksen esityslista toimitetaan poikkeusolojen takia seurakuntaneuvoston jäsenille
ainoastaan sähköpostilla.
Jäsenet:

Esa J. Anttila
Markus Halminen
Katri Hirvola
Aulis Juntunen
Marja Kaanaa
Simo Korpela
Voitto Lehtinen
Raija-Liisa Levonen
Antti Linnainmaa
Pirkko Lindgren
Eero Luoma
Ismo Läntinen
Jorma Rinnemäki
Marjatta Salonen
Mika Kyytinen
Jussi Kärmeranta
Pirkko Karttunen
Eeva-Liisa Haanpää

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen, poissa
jäsen, poissa
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, poissa
jäsen
jäsen, poissa
jäsen, puheenjohtaja
sihteeri
varajäsen
varajäsen

19 §

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.
Päätös: Esityksen mukaan.

20 §

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtajan esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

21 §

Pöytäkirjan tarkastaminen
Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pirkko Karttunen ja Jorma Rinnemäki.

22 §

Työjärjestys
Puheenjohtajan esitys: Esityslistan mukaan.
Päätös: Esityksen mukaan.
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23 §

Raunioiden nimikkolähettisopimuksen lopettaminen
Lähetysyhdistys Kylväjä on ilmoittanut, että Urpo ja Mirja Raunio ovat palanneet
kotimaahan eivätkä enää lähde lähetyskentälle. Kylväjä on ilmoittanut, että
Raunioiden nimikkosopimuksen jatkamiselle ei ole edellytyksiä.
Puheenjohtajan esitys: Seurakuntaneuvosto lopettaa Urpo ja Mirja Raunion
nimikkolähettisopimuksen Lähetysyhdistys Kylväjän kautta 30.6.2020.
Päätös: Esityksen mukaan.

24 §

Uuden nimikkolähetyssopimuksen tekeminen
Länsi-Porin seurakunnalla on tällä hetkellä neljä nimikkosopimusta:
· Minna Aro (Kylväjä), kannatustavoite 5000 euroa / vuosi
o Kreikka, pakolaistyö
· Kirsi ja Marko Piittala (Lähetysseura), kannatustavoite 5000 euroa / vuosi
o Israel, lapsi- ja nuorisotyö
· Urpo ja Mirja Raunio (Kylväjä), kannatustavoite 5000 euroa / vuosi
o Hong Kong, Itä-Aasian työ ja Bethany-vierastalon isännöinti
· Sanna Suutari (Kansanlähetys), kannatustavoite 5000 euroa / vuosi
o Kypros, SAT-7-mediatyö (televisio-ohjelmien kattavuus Pohjois-Afrikka ja Lähi-Itä
sekä Eurooppa)
Lisäksi Länsi-Porin seurakunnalla on yksi rukoussopimus läheteistä:
· Helene ja Joona Toivanen (Sley), rukoussopimus, ei kannatustavoitetta
o Myanmar, Myanmarin luterilaisen kirkon ja instituutin pappien, evankelistojen ja
lähetystyöntekijöiden koulutustehtävät
Lähtökohtana on, että seurakunnalla olisi jatkossa nykyisen tilanteen lailla neljä
nimikkosopimusta, joissa kaikissa olisi 5000 euron vuotuinen kannatustavoite.
Länsi-Porin seurakunnan lähetystoimikunta päätti kokouksessaan 2.4.2020 esittää
seurakuntaneuvostolle, että Sleyn kanssa tehty rukoussopimus Helene ja Joona
Toivasesta muutetaan kannatustavoitteelliseksi nimikkosopimukseksi 5000 euron
vuotuisella kannatussummalla. Lähetystoimikunnan jäsen Eeva-Liisa Haanpää jätti
päätöksestä eriävän mielipiteen:
”Minullakaan ei ole mitään Toivasia vastaan, mutta menetelmä, jolla tähän on
päädytty ei mielestäni ole oikea. Missään kokouksessa ei ole päätetty eikä ehdotettu
nimikkosopimuskohteeksi SLEY:n lähettiä. Rukoussopimus heille tuli puskista, ei
esitetty muita vaihtoehtoja. Yleensä kun nimikkosopimuksia on valittu, on pyydetty
kaikilta lähetysjärjestöiltä ehdotuksia ja niistä on sitten keskusteltu ja tehty sen
pohjalta päätös, joskus äänestettykin. Nyt tuli poikkeusolosuhteissa sellainen ehdotus,
johon näytti olevan vain yksi odotustenmukainen ratkaisu ilman vaihtoehtojen
pyyntöjä muilta lähetysjärjestöiltä, (Kylväjältä tuli ilmeisesti pyytämättä). Näistä
syistä pyydän ilmeisesti yksin merkintää pöytäkirjaan eriävästä mielipiteestä eli
pykälän 10.2 kohdasta 3,( pyytää muita esityksiä nimikkosopimukseksi useammalta
lähetysjärjestöltä)”
Puheenjohtajan esitys: Länsi-Porin seurakunnan lähetystoimikunnan esityksen
mukaan esitän seurakuntaneuvostolle, että SLEY:n kanssa tehty rukoussopimus
Helene ja Joona Toivasesta muutetaan kannatustavoitteelliseksi nimikkosopimukseksi.
Sopimus tehdään 5000 euron vuotuisella kannatussummalla. Sopimus astuu voimaan
1.7.2020 ja on voimassa toistaiseksi.
Puheenjohtaja muutti esitystään seuraavasti: Siirretään pykälä käsiteltäväksi vuoden
2021 alkukuukausien seurakuntaneuvoston kokoukseen.
Aulis Juntunen esitti seuraavaa lisäystä muutettuun esitykseen: Palautetaan asia
lähetystoimikuntaan. Pyydetään päätöstä varten lähetyssihteeriltä tiedot siitä, kuinka
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paljon avustusta seurakunnasta on annettu eri läheteille ja lähetysjärjestöille viimeisen
kolmen vuoden aikana. Pyydetään esitystä laaja-alaisesti eri lähetysjärjestöiltä uudeksi
nimikkolähetiksi.
Juntusen esityksen jälkeen puheenjohtaja muutti omaa esitystään Juntusen esityksen
mukaiseksi
Päätös: Puheenjohtajan muutetun esityksen mukaan.
25 §

Länsi-Porin seurakunnan papiston vuosilomat ajalla 1.5-30.9.2020 Kirkkoherra on
viranhaltijapäätöksellä myöntänyt Länsi-Porin seurakunnan papistolle (pois lukien
kirkkoherra) vuosilomat ajalle 1.5-30.9.2020. Liite 1. Puheenjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

26 §

Länsi-Porin seurakunnan työntekijöiden vuosilomat ajalla 1.5-30.9.2020
Puheenjohtajan esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää Länsi-Porin seurakunnan työ- ja
virkasuhteisille henkilöille (ei papisto) vuosilomat ajalle 1.5-30.9.2020. Liite 2.
Päätös: Esityksen mukaan.

27 §

Ilmoitusasioita
27.1 Kirkkoherran päätösluettelot, liiteet 3a ja 3b luottamuksellisia.
27.2 Taloustilanne maaliskuun lopussa 2020, liite 4.
27.3 Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä:
25.3.2020 kokouksesta: ”Mika Kyytinen on irtisanoutunut Länsi-Porin seurakunnan
kirkkoherran virasta 1.6.2020 lukien. Mika Kyytiselle on annettu viranhoitomääräys
Kankaanpään seurakunnan kirkkoherran virkaan 1.6.2020 lukien.”
20.4.2020 kokouksesta: ”Viranhoitomääräyksiä: Mika Nokelaiselle Länsi-Porin
seurakunnan vt. kirkkoherraksi ajalle 1.6-30.11.2020.
Pappisasessorin vaalin vahvistaminen: Pappisasessoriksi kaudelle 1.6.2020- 30.5.2023
on valittu Porin Teljän seurakunnan kirkkoherra Kaisa Huhtala. Tuomiokapituli on
julistanut haettavaksi Länsi-Porin seurakunnan kirkkoherran viran. Kirkkoherra
valitaan välillisellä vaalilla seurakuntaneuvostossa. Hakuaika päättyy 20.5.2020 klo
15. Hakuilmoitus ja linkki sähköiseen hakulomakkeeseen:
www.arkkihiippakunta.fi/kirkkoon-toihin/
27.4 Lähtösaarna ja kirkkokahvit
Koronaepidemiasta johtuen kirkkoherra Mika Kyytisen lähtösaarna ja kirkkokahvit
pidetään su 11.10.2020 klo 10 alkavan jumalanpalveluksen yhteydessä Länsi-Porin
kirkossa.
27.5 Seuraava seurakuntaneuvoston kokous
Seuraava seurakuntaneuvoston kokous pidetään ti 16.6.2020 klo 17.30.
Puheenjohtajan esitys: Merkitään 27.1 §- 27.5 § tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

28 §

Mahdolliset muut asiat
28.1 Herännäisjuhlat 2020
Kuluvan vuoden Herännäisjuhlat on peruutettu koronavirusepidemian vuoksi.
28.2 Some-asiaa
Seurakunnan Facebookiin striimattuja jumalanpalveluksia, hartaushetkiä ja
musiikkityön tilaisuuksia on katsonut suuri määrä ihmisiä. Tältä pohjalta keskusteltiin
siitä, tulisiko striimauksia jatkaa poikkeustilan loppumisen jälkeenkin. Sen lisäksi
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erityisesti seurakunnan varhaiskasvatuksen työntekijät saivat positiivista palautetta
omasta aktiivisuudestaan sosiaalisessa mediassa.
Muutoksenhakuosoitus
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuosoituksen.
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:01.
Pöytäkirja 3/2020 tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja todetaan kokouksen kulun ja
tehtyjen päätösten mukaiseksi:

_____________________
Mika Kyytinen
puheenjohtaja

__________________________
Jussi Kärmeranta
sihteeri

_____________________
Pirkko Karttunen
pöytäkirjantarkastaja

__________________________
Jorma Rinnemäki
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävillä olo Länsi-Porin seurakuntatoimistossa:
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on Länsi-Porin seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 6.5.6.6.2020 osoitteessa Liikastentie 28, Pori.

