MERI-PORIN SEURAKUNTA
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Meri-Porin seurakuntaneuvosto

4/2020

Paikka: Pihlavan kirkon seurakuntasali
Aika: 31.3.2020 klo 17.00 – 18.39
Läsnä:

Kuusiranta Helena, pj
Heilimä Janne
Frangén Aija-Mari, pois
Gustafsson Tarja
Kause Anne
Koivusilta Jan
Korpela Kyllikki, pois
Kukkakorpi Raija, pois
Leppiniemi Tellervo, pois
Rautio Marja, pois
Rouvali Arja-Leena, pois
Säämäki Matti
Viitala Matti, pois
Multanen Raija-Liisa, varajäsen, pois
Mäkinen Anitta, varajäsen
Nelli Sopenkivi, sihteeri

36§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

37§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla. KL 7:4
Esitys:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

38§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

39§
Pöytäkirjan tarkastaminen
Esitys:
Valitaan:
1. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
2. päätetään tarkastaa pöytäkirja välittömästi kokouksen jälkeen.
Päätös:
Valittiin:
1. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Anitta Mäkinen ja Janne Heilimä
2. päätetään tarkastaa pöytäkirja välittömästi kokouksen jälkeen.

40§
Muut esille tulevat asiat

Esitys:
Mikäli halutaan käsiteltäväksi muita kuin esityksessä valmisteltuja asioita,
jäsenten tulee tehdä niistä esitys kokouksen alussa ja seurakuntaneuvosto päättää,
katsotaanko ne kiireellisiksi ja otetaanko ne käsiteltäväksi vai lähetetäänkö
valmisteluun.
Päätös:

Ei muita esille tulevia asioita.

41§
Seurakuntaneuvoston jäsen Marja Raution luottamustoimen lakkaaminen
seurakuntaneuvostossa ja varajäsenen kutsuminen seurakuntaneuvostoon
Meri-Porin seurakuntaneuvoston jäseneksi kaudeksi 2019-2022 valittu Marja
Rautio on toimittanut seurakuntaneuvostolle seuraavan sisältöisen kirjeen (liite
1):
”Irtisanoudun Meri-Porin seurakuntaneuvoston jäsenyydestä. Syynä
seurakunnan alueelta muutto. Kiitos vuosien hyvästä yhteistyöstä. Siunausta ja
voimia työllenne.
Porissa 1.3.2020
Marja Rautio ”
Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet
vapautetaan luottamustoimesta. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
KL 23:4
Jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai
kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää
vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan
luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun
luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi
luottamushenkilö. KL 23:7.2
Luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai
erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut
luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla
tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta
päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on. KL
23:6.1
Valitsijayhdistyksessä, josta Marja Rautio on valittu seurakuntaneuvostoon,
ensimmäinen varajäsen on Lasse Virtanen.

Esitys:
Seurakuntaneuvosto
1. päättää myöntää Meri-Porin seurakuntaneuvoston
jäseneksi
valitulle
Marja
Rautiolle
eron
luottamustoimesta
2. päättää kutsua Marja Raution tilalle seurakuntaneuvostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi Lasse
Virtasen

Päätös:

Esityksen mukaan.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. KL 24:5

42§
Meri-Porin seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännön päivittäminen ja
hyväksyminen
Kirkolliskokouksen keväällä 2018 hyväksymät uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys
tulevat voimaan sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen
uudeksi kirkkolaiksi. Uuteen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen on tehty
rakennetta ja pykälänumerointia koskevia muutoksia. Uudistuksen tavoitteena on
nykyistä johdonmukaisempi ja käyttäjän kannalta selkeämpi kirkkolaki.
Voimaantuloajankohtana oli aikaisintaan 1.1.2020, mutta lakia ei ole vielä
hyväksytty ja tällä hetkellä voimaantulosta ei ole tarkkaa tietoa.
Kirkkolainsäädännön uudistus edellyttää seurakuntayhtymään kuuluvilta
seurakunnilta seurakuntaneuvoston ohjesäännön päivittämistä uuden
lainsäädännön mukaiseksi.
Seurakuntaneuvosto on seurakuntayhtymään kuuluva seurakunnan toimielin,
joka käyttää päätösvaltaa seurakunnan itsensä päätettävistä asioista.
Seurakuntaneuvoston ohjesääntö on jaettu neljään osaan siten, että ensimmäiseen
osassa ovat seurakuntaneuvoston tehtäviä ja toimivaltaa koskevat määräykset,
toisessa osassa seurakuntaneuvoston kokouksia koskevat määräykset,
kolmannessa osassa asioiden käsittelyä koskevat määräykset ja neljännessä
osassa seurakuntaneuvoston alaisten viranhaltijoiden toimivaltaa koskevat
määräykset.
Kirkkohallituksessa on laadittu seurakuntaneuvoston malliohjesääntö, jota
voidaan muokata seurakuntien tilanteeseen sopivaksi. Mallin sisällössä on pyritty
huomioimaan seurakuntien ja seurakuntayhtymien erilaiset tarpeet ja käytännöt.
Sen vuoksi malliin on otettu vaihtoehtoisia ja vapaaehtoisia kohtia, joista voidaan
valita soveltuvimmat ottaen huomioon päätösvallan jakautumisen,
toimintaympäristön ominaispiirteet ja tarkoituksenmukaisuuden. Ohjesääntöön
sisällytetään vain seurakuntaneuvoston hallinnon ja menettelytapojen kannalta
tarpeelliset määräykset. Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännöksiä ei
ohjesäännössä toisteta.
Meri-Porin seurakunnan ohjesääntö on laadittu kirkkohallituksen
malliohjesäännön pohjalta. Ohjesäännön sisällöstä on keskusteltu myös
seurakuntayhtymän kirkkoherrojen kokouksessa ja tehty tarkennuksia
lakimiesasessori Matti Mäkisen ohjeistusten mukaan. Ehdotus Meri-Porin
seurakuntaneuvoston ohjesäännöksi on liitteenä 2.

Voimassa olevan kirkkolain 11 luvun 9 §:n mukaan seurakuntaneuvosto
hyväksyy itselleen ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi. Kirkkolain uudistus ei tuo muutoksia seurakuntaneuvoston
ohjesäännön alistusvelvollisuuteen; sama säännös on ilmaistu uudessa
kirkkolaissa. KL 3:18.3

Esitys:
Seurakuntaneuvosto päättää
1. hyväksyä Meri-Porin seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännön liitteen 2 mukaisena ja
2. alistaa ohjesäännön Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.

LaVa -arvio:

Ei lapsiasiain vaikutuksia.

43§
Keskustelu seurakunnan toiminnasta poikkeusoloissa
Seurakunta on uusien haasteiden edessä koronaviruspandemian johdosta, joka on
yllättäen muuttanut sekä ihmisten että myös seurakunnan toiminnan arkea.

Esitys:
Seurakuntaneuvosto keskustelee tilanteesta ja ajankohtaisista asioista.

Päätös:
Seurakuntaneuvosto keskusteli tilanteesta ja ajankohtaisista asioista.

44§
Ilmoitusasiat
-

päätösluettelot

-

viranhaltijapäätökset

-

taloustilanne

45§
Valitusosoitus
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

46§
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen iltavirteen ja Herran siunaukseen.

Kokouksen puolesta

_______________________________
Helena Kuusiranta, pj

_______________________________
Nelli Sopenkivi, sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi
Porissa 1. päivänä huhtikuuta 2020.

_______________________________
Anitta Mäkinen

_______________________________
Janne Heilimä

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta Meri-Porin seurakuntatoimiston, Pihlavan kirkkotie 5,
ilmoitustaululla 1.4.-1.5.2020
_____________________________
Nelli Sopenkivi, sihteeri

