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24§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa
alkuhartauden.

kokouksen

ja

Marja

Rautio

pitää

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Rautio piti alkuhartauden,
virsi 503.
25§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).
Esitys:
Päätös:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

26§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

27§
Pöytäkirjan tarkastaminen
Esitys:
Valitaan:
1. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
2. päätetään tarkastaa pöytäkirja välittömästi kokouksen jälkeen.
Päätös:
1.Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Heilimä ja Tellervo Leppiniemi sekä
2.päätettiin tarkastaa pöytäkirja välittömästi kokouksen jälkeen.
28§
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 tulleita asioita.
29§
Seurakuntasihteerin viran täyttö
Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 21.1.2020/8§ päättänyt julistaa MeriPorin seurakunnan seurakuntasihteerin viran auki KirkkoHR -palvelussa
22.1.2020. Tehtävässä painottuvat asiakas- ja palvelumyönteisyys,
yhteistyötaidot, ulkoinen ja sisäinen tiedotus ja viestintä, yhteydenpito eri
sidosryhmien
kanssa,
sihteerintaidot
ja
vahva
IT-osaaminen.
Seurakuntasihteerillä tulee olla soveltuvuus kiireiseen ja jatkuvasti keskeytyvään
työntekoon. Valinnassa arvioidaan myös valittavan soveltumista työyhteisöön.
Eduksi katsotaan seurakuntaelämän tuntemus ja seurakunnassa käytettävien
ohjelmien, kuten mm. KIPA, Katrina ja Domus hallinta.
Viran
pätevyysvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava
muu soveltuva tutkinto. Virka on kokoaikainen ja sen vaativuusryhmä on 402.
Meri-Porin seurakunnan seurakuntasihteerin viran hakuaika päättyi 4.2. klo
15.00. Määräaikaan mennessä tuli kahdeksan hakemusta virkaan. Hakijoista
kuusi täytti viran kelpoisuusvaatimukset ja heidät kutsuttiin haastatteluun. Hakija
Joni Jokinen perui haastatteluun osallistumisensa muualle työllistymisen
perusteella. Yhteenveto hakijoista on liitteessä nro 1.
Haastatteluun on kutsuttu klo 17.10 merkonomi Nelli Sopenkivi,
klo 17.25 tradenomi amk Jussi Kasala,
klo 17.40 datanomi Eija-Liisa Lähteenmäki,

klo 18.00 merkonomi Suvi Palomäki ja
klo 18.15 medianomi amk Heli Ruohomäki.
Merkonomi Suvi Palomäki ilmoitti esteestä saapua haastatteluun 2.3.2020.
Esitys: Seurakuntaneuvosto
1. haastattelee hakijat
2. päättää seurakuntasihteerin viran täyttämisestä
1.4.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan
3. edellyttää, että virkaan valittava esittää ennen viran
vastaanottamista
työterveyshuollon
antaman
hyväksyttävän lääkärintodistuksen
4. päättää määrätä valittavalle kuuden kuukauden
koeajan.

Päätös: Seurakuntaneuvosto haastatteli hakijat (liite 1) ja keskustelun jälkeen
virkaan valittiin yksimielisesti Nelli Sopenkivi.
Valitulta ei vaadita 6 kk:n koeaikaa.
Kohdat 1-3 esityksen mukaisesti.
LaVa-arviointi:

LaVa-arvionti on tehty

21.1.2020/8§.

30 §
Salainen

31§
Meri-Porin seurakunnan kirkkomusiikin virkajärjestelyt
Meri-Porin seurakunnassa on tällä hetkellä kolme piispainkokouksen
hyväksymää kanttorintutkinnon edellyttämää kanttorin virkaa: yksi ylempää
korkeakoulututkintoa edellyttävä virka (nk. b-virka) ja kaksi muuta
kirkkohallituksen hyväksymää kanttorin virkaa (nk. c-virkaa), joista toinen on
60 prosenttia Meri-Porissa ja 40 prosenttia Porin seurakuntayhtymän käytössä
ja toinen on 60 prosenttinen virka. Virat perustuvat kolmen erillisen
seurakunnan historiaan ennen Meri-Porin seurakuntaa.
Pihlavan seurakunnan b-kanttorin virkaa ei julistettu siirtymävaiheessa MeriPorin seurakuntaan auki, koska tarkoituksena oli kerätä kokemuksia nykyisen
työvoiman käytön soveltuvuudesta seurakunnan tarpeen kontekstissa. MeriPorin seurakunta on saadun kokemuksen mukaan toiminut hyvin kahdella
virassa olevalla kanttorilla. Seurakunnan kokoon, toimintaan ja toisiin saman

kokoisiin seurakuntiin verrattuna sekä talouden kannalta ajateltuna MeriPorissa ei ole tarvetta kolmelle kanttorin viralle.
Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja on käynyt keskusteluja Porin
seurakuntayhtymän edustajien kanssa, ja keskusteluissa on tullut ilmi, ettei
yhtymällä ole ollut nk. c-kanttorin virasta, josta 40 prosenttia on ollut heille,
viime vuosina hyötyä. Virkaa Meri-Porissa hoitanut viranhaltija on ollut pitkään
virkavapaalla, ja tehtäviä on Meri-Porissa hoidettu palkkiotoimisesti.
Keskusteluissa on tullut ilmi, että yhtymä voisi luopua ko. kanttorin viran
osuudesta kokonaan taloudellisista ja toiminallisista syistä.
Silloisen Pihlavan ja nykyisen Meri-Porin seurakunnan b-kanttorin virkaa on
hoitanut 1.11.2014 lähtien virkaa tekevänä kanttori Hanneli Grönlund hyvällä
menestyksellä. Viimeiset puolitoista vuotta Hanneli Grönlund on toiminut
seurakunnan ainoana vakinaisena virkatehtäviä hoitaneena kanttorina, ja
vastannut jumalanpalvelus- ja musiikkityöntiimissä seurakunnan musiikkityön
suunnittelusta ja toteutuksesta.
Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja on keskustellut Meri-Porin seurakunnan
musiikkityöstä vastanneen vt. kanttori Hanneli Grönlundin kanssa. Hanneli
Grönlund on virkavapaalla nk. c-kanttorin virasta, joka on jaettu Meri-Porin
seurakunnan (60%) ja seurakuntayhtymän kesken (40%). Hän on antanut
suostumuksensa viran lakkauttamiselle ja uuden c-kanttorin viran
perustamiselle (liite 3).
Viranhaltija voidaan siirtää saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka
kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos:
1) hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei
muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä
perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene;
2) hän on antanut siirtoon suostumuksensa; tai
3) siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon
suostumuksensa. KL 6, 38§
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää

1) esittää Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se:
a) lakkauttaa Meri-Porin seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa
edellyttävän viran (nk. b-virka)
b) lakkauttaa Meri-Porin seurakunnan muun kirkkohallituksen hyväksymän
kanttorin viran (nk. c-virka), josta 60 prosenttia on Meri-Porin
seurakunnassa ja 40 prosenttia Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä
c) lakkauttaa Meri-Porin seurakunnan muun kirkkohallituksen hyväksymän
kanttorin viran (nk. c-virka), joka on 60 prosenttinen
d) perustaa Meri-Porin seurakuntaan muun kirkkohallituksen hyväksymän
kanttorin viran eli nk. c-kanttorin viran (100%), johon kuuluu Meri-Porin
seurakunnan musiikkityöstä vastaaminen

e) perustaa Meri-Porin seurakuntaan muun kirkkohallituksen hyväksymän
kanttorin viran eli nk. c-kanttorin viran (100%), johon osana kuuluu
varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyötä.
2. siirtää perustettavaan Meri-Porin seurakunnan muuhun kirkkohallituksen
hyväksymään kanttorin virkaan, johon kuuluu seurakunnan musiikkityöstä
vastaaminen, Meri-Porin seurakunnan kanttori Hanneli Grönlundin
3. todeta, että ponsi 2 astuu voimaan, kun kirkkovaltuuston kohdassa 1d tekemä
päätös saa lainvoiman.
Päätös: Kaikki kohdat esityksen mukaisesti.
LaVa: Päätöksellä on vaikutusta lapsiin ja nuoriin. Nykyisellään kanttorin
mahdollisuudet osallistua varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyöhön ovat
olleet melko rajalliset. Esitetty virkajärjestely parantaisi huomattavasti lasten ja
nuorten toimintamahdollisuuksia. Kanttori, jonka virkaan kuuluu myös
varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö, mahdollistaisi uusien ja nykyisten
toimintamuotojen kehittämisen sekä uusien lasten ja nuorten tavoittamisen
mukaan seurakunnan toimintaan.
32§
Aluetoimikuntien raportit toimintakaudesta 2019
Ahlaisten ja Reposaaren aluetoimikunnat ovat toimittaneet raportin 2019
vuoden toiminnastaan (liite 4 ja 5). Pihlavan aluetoimikunta on viime vuonna
kokoontunut hieman vähemmän ja jäsenet ovat vaihtuneet tai vaihtumassa,
mitkä ovat osasyynä siihen, ettei raporttia ei ole onnistuttu vielä kokoamaan.
Ahlaisten ja Reposaaren aluetoimikuntien toiminta on ollut aktiivista ja
alueiden toimintaa hyvin koordinoivia. Pihlavan aluetoimikunnan toiminta on
pyörinyt seurakunnan toimintaa tukien entiseen malliin.

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

33§
Ilmoitusasiat

34§

-

päätösluettelot: merkittiin tiedoksi

-

viranhaltijapäätökset: merkittiin tiedoksi

-

taloustilanne: kirkkoherra kertoi taloustilanteesta ja kokonaistilannetta
tarkastellen ollaan raamin sisällä

Valitusosoitus
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
35§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen ja Marja Rautio hiljentää iltarukoukseen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20, loppuvirsi 548.

Kokouksen puolesta

_______________________________
Helena Kuusiranta, pj

_______________________________
Pirjo Ojavalli, sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi
Porissa 3. päivänä maaliskuuta 2020.

_______________________________
Janne Heilimä

_______________________________
Tellervo Leppiniemi

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta Meri-Porin seurakuntatoimiston, Pihlavan kirkkotie 5,
ilmoitustaululla 4.3.-4.4.2020
_____________________________
Pirjo Ojavalli, sihteeri

