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Aika ja paikka:
50)

Maanantai 7.6.2021 klo 18.00 – 20.00 Teljän kirkolla (Koivistonpuistikko

Käsitellyt asiat:

§:t 60-78

Päätöksentekijät:

Huhtala Kaisa
Heikola, Eriikka
Ilo, Ulla
Känä, Jari
Lindberg, Hanna

Luovula, Esa
Multisilta, Päivi
Nevanranta, Erkki
Pudas-Tähkä, Sanna-Mari
Rydman, Kasper
Saine, Harri
Savinen, Sirkka-Liisa
Soukki, Raimo
Toivanen, Paula
Yli-Kauhaluoma-Nurmi, Päivi
Suvanto, Jarno
Ilén, Paula
Alenius, Sinikka
Anttila, Irma

Muut läsnäolijat:

Willman Jarkko

kirkkoherra, puheenjohtaja

poistui kokouksesta klo 19.34 19.37 § 68 käsittelyn ajaksi ja klo
19.51 – 19.53 § 75 käsittelyn
ajaksi
saapui klo 18.15 § 66 aikana
poissa
poissa
varapuheenjohtaja, poissa

poissa
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

sihteeri

KOKOUKSEN PUOLESTA

Kaisa Huhtala
puheenjohtaja

Jarkko Willman
sihteeri

Tämä pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Porissa kesäkuun 7. päivänä 2021

Paula Toivanen
pöytäkirjantarkistaja
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pöytäkirjantarkastaja
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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja luki viikon epistolaa Paavalin ensimmäisestä kirjeestä Timoteukselle.
Laulettiin suvivirrestä 571. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

61 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Esitys

Kokous todetaan lailisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

62 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN JA MUUT ESILLE TULEVAT
ASIAT

Esitys

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään jaettu esityslista. Mikäli halutaan käsiteltäväksi
muita kuin esityksessä valmisteltuja asioita, jäsenten tulee tehdä niistä esitys kokouksen
alussa ja kokous päättää, katsotaanko ne kiireellisiksi ja otetaanko ne käsiteltäväksi vai
lähetetäänkö seuraavaan kokoukseen.
Kokouksen alussa Sinikka Alenius kertoi seurakuntalaisen antamasta valokuvasta, joka
voidaan käsitellä ilmoitusasioiden kohdassa 4.

Päätös

Esityksen mukaan.

63 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Esitys

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Harri Saine ja Paula Toivanen.
Pöytäkirja tarkistetaan heti kokouksen päätyttyä.

Päätös

Koska Harri Saine oli poissa, valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Paula Toivanen ja Paula Ilén.

64 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Esitys

Kirkkolain (1045/1993) 25. luvun 3 §:n mukaan pöytäkirja on pidettävä yleisesti nähtävänä
vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.
Seurakuntaneuvosto päättää, että pöytäkirja 5/2021 on nähtävänä Porin Teljän
seurakuntatoimistossa (Hallituskatu 9 b, 1. krs) 8.6.-22.6.2021 virallisina toimiston
aukioloaikoina. Seurakuntaneuvoston ohjesäännön § 70 osalta nähtävilläoloaika on 8.6.8.7.2021.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on Porin Teljän seurakuntatoimiston
ilmoitustaululla 1.6.-8.7.2021 osoitteessa Hallituskatu 9 b, 1. krs., 28100 Pori.

Päätös

Esityksen mukaan.
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EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Esitys

Merkitään tiedoksi kokouksen 4/2021 pöytäkirja.

Päätös

Esityksen mukaan.
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TOIMINTA- TALOUS- JA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2022
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Porin Teljän seurakunnan toiminta-, talous- ja henkilöstösuunnitelmaa varten ovat yksittäiset
työalat valmistaneet suunnitelmat, joista tiimit ovat laatineet koosteet. Näihin tiimien
suunnitelmiin sisältyvät myös koulutussuunnitelmat, jotka ovat niin tarkat kuin tässä
vaiheessa on mahdollista. Tiimien esityksistä on koottu sanallinen osio seurakunnan
toiminta-, talous- ja henkilöstösuunnitelmaan.
Tiimien laatima talousarviosuunnitelma on erikseen. Seurakuntamme osalta edellytetty
vähennys kuluvaan vuoteen on 34 037 €. Esitetyssä talousarviosuunnitelmassa ei
vähennystä ole vielä toteutettu, sillä edellytettyä säästöä ei voida tehdä määrärahoja
leikkaamalla, vaan seurakuntaneuvoston on päätettävä, mistä virasta tai toimesta luovutaan.
Tällä hetkellä seurakunnassa on määräaikaisesti täytettynä kaksi diakonian virkaa, yksi
nuorisotyönohjaajan virka, lastenohjaajan toimi sekä seurakuntapastorin virka.
Henkilöstösuunnitelmatyöryhmä
ei
päätynyt
esittämään
viroista
ja
toimista
luopumisjärjestystä.
Lapsivaikutukset on huomioitu suunnitelmassa (LAVA). Vanun toiminta on lapsilähtöistä.
Osallistujat saavat itse vaikuttaa toiminnan sisältöön. Työntekijöiden tehtävänä on tarjota
toiminnalle resurssit ja turvallinen toimintaympäristö. Työntekijä on turvallinen, luotettava
aikuinen. Osallistujat tietävät, että työntekijöille voi uskoutua ongelmistaan luottamuksella,
pyytää ja saada apua. Diakoniatyössä pyritään ottamaan huomioon lasten ja nuorten
tilanteet ja heitä koskevat kysymykset. Huomiota kiinnitetään siihen, miten toiminta ja
päätökset vaikuttavat lapsiin ja nuoriin. Vanhempia auttamalla ja tukemalla voidaan tukea
myös perheen lapsia ja nuoria. Yhteistyö ja konsultointi lasten edun ja tarpeiden
selvittämiseksi tehdään aina tarvittaessa.
Lapsille ja perheille -tiimin toiminta on sellaista, jota lapset ja perheet arvostavat, jonka he
kokevat heille tärkeäksi ja jossa heidät on huomioitu. Positiivinen, innostava ja kannustava
ilmapiiri on tärkeä osa toimintaa, mikä houkuttelee lapsia ja perheitä toimintaamme
mukaan. Lapsille ja perheille annetaan mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja
toteutukseen mahdollisuuksien mukaan. Sihteerit kohtaavat lapsiperheitä pääosin
asiakaspalvelutilanteissa. Sykeruokailussa käy monen ikäisiä. Erityisesti nuorten syömisen
tulisi olla terveellistä. Hyvällä ja monipuolisella ruualla voi parantaa ja ehkäistä mm.
masennusta. (Mm. liika sokeri, makeiset, virvoitusjuomat tms. ja einestuotteet lisäävät
henkistäkin pahoinvointia ja niitä olisi hyvä välttää mahdollisuuksien mukaan.)
Missiotiimin työalat koskettavat lapsia ja nuoria sekä antavat mahdollisuuden yhä
syvempään kohtaamiseen ja yhteyden luomiseen. Heitä tulee kuulla kaikessa toiminnassa.
Kanttorit osallistuvat työssään päiväkerhojen, päiväkotien ja koulujen hengelliseen
musiikkikasvatukseen erilaisten kirkkotilanteiden ja musiikkitilaisuuksien toteuttamisessa.
Liitteet

Työntekijöiden ja tiimien (Diakonia-, Lapsille ja perheille -, Missio-, Musiikki-, Sihteeri- ja
emäntä-, Vanu-) toiminta-, talous- ja henkilöstösuunnitelmat sekä kooste näistä
Talousarvioehdotus 2022
Vuoden 2022 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 laadintaohjeet
(YKN 21.4.2021 § 51, DPOR/129/00.01.02/2021)
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Esitys

Seurakuntaneuvosto
1. päättää, mikä virka tai toimi jätetään täyttämättä vuodelta 2022
2. hyväksyy Porin Teljän seurakunnan toiminta-, talous- ja henkilöstösuunnitelman vuodelle
2022 ja lähettää sen yhteiselle kirkkoneuvostolle
3. toivoo Esivallankadun seurakuntatalon piha-aidan kunnostusta sekä kasvien istutusta

Päätös

Seurakuntaneuvosto
1. päätti jättää täyttämättä vuodelta 2022 yhden diakonian (perhediakonian) viran
2. hyväksyi Porin Teljän seurakunnan toiminta-, talous- ja henkilöstösuunnitelman vuodelle
2022 ja lähettää sen yhteiselle kirkkoneuvostolle
3. toivoi Esivallankadun seurakuntatalon piha-aidan kunnostusta sekä kasvien istutusta

Tiedoksi

Seurakuntayhtymän hallinto- ja talouspalvelut

67 §

LÄHETYSJA
KANSAINVÄLISEN
SEURAKUNNASSA

TYÖN

TALOUDELLINEN

KANNATUS

Lähetyspastori Silja-Maaria Kavasto on lähettänyt seurakuntaneuvostolle tiedoksi kirkon
kansainvälisen työn taloustilastot vuodelta 2020. Vertailuna on luvut vuosilta 2018 ja 2019.
Liite

Lähetys- ja kansainvälisen työn taloudellinen kannatus vuosina 2018-2020/Teljän
seurakunta

Esitys

Seurakuntaneuvosto merkitsee kannatustilastot tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

Missiotiimi

68 §

(SALAINEN ASIA)

69 §

POIKATYÖN JA TYTTÖTYÖN YHDISTÄMINEN
Vanu-tiimi on kokouksessaan 15.4.2021 esittänyt poikatyön ja tyttötyön yhdistämistä
varhaisnuorisotyöksi. Kohderyhmä on edelleen sama ja nimikkeen yhdistäminen on lähinnä
olemassa olevan vahvistamista. Laadukas yhteinen varhaisnuorisotyö vastaa kristillisen
kasvatuksen tarpeisiin seurakunnassa erillistä tyttö- ja poikatyötä paremmin. Asialla on
merkitystä lasten hyvinvoinnille. (LAVA).

Esitys

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi tyttö- ja poikatyön yhdistämisen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

Vanu-tiimi

70 §

SEURAKUNTANEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ
Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos on tullut voimaan 15.3.2021. Seurakuntien
on päivitettävä seurakuntaneuvoston ohjesääntö niin, että siinä on otettu huomioon
sähköisen
kokouksen järjestämismahdollisuus
sekä mahdollisuus
sähköiseen

PORIN TELJÄN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
7.6.2021

6(9)
5/2021

kokouskutsuun. Ohjesääntö on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Muilta osin
ohjesääntöä ei voida päivittää, sillä kirkkolain valmistelu on aloitettu uudelleen.
Liitteet

Vanha ohjesääntö (voimaan 1.5.2015)
Uusi ohjesääntö

Esitys

Seurakuntaneuvosto
1. hyväksyy seurakuntaneuvoston ohjesäännön
2. alistaa ohjesäännön tuomiokapitulin vahvistettavaksi

Päätös

Seurakuntaneuvosto
1. hyväksyi seurakuntaneuvoston ohjesäännön
2. alisti ohjesäännön tuomiokapitulin vahvistettavaksi

Tiedoksi

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, Porin srk hallintopalvelut

71 §

IIDA VALTALAN OPINNÄYTETYÖ JA SIJAISUUS
Kokouksessaan 9.11.2020 seurakuntaneuvosto otti Iida Valtalan nuorisotyönohjaajan
sijaiseksi ajalle 1.1.-31.8.2021. Iida Valtala on tekemässä Humanistiselle
ammattikorkeakoululle (Humak) opinnäytetyötä Covid-19 pandemian vaikutuksista Porin
Teljän seurakunnan nuorisotyöhön ja seurakunnan nuoriin. Opinnäytetyö valmistuu
elokuussa. Iida Valtalan on tarkoitus valmistua yhteisöpedagogiksi kuluvan vuoden lokakuun
loppuun mennessä ja saada seurakunnallinen pätevyys keväällä 2022. Seurakuntaneuvosto
voi ottaa Iida Valtalan nuorisotyönohjaajan sijaiseksi toukokuun loppuun 2022 asti.
Lapsivaikutusten kannalta asialla on suurta merkitystä (LAVA).

Liite

Opinnäytetyösuunnitelma 23.3.2020 sekä tutkimuslupahakemus 15.5.2021

Esitys

Seurakuntaneuvosto
1. ottaa Iida Valtalan nuorisotyönohjaajan sijaiseksi 1.9.2021 - 31.5.2022.
2. merkitsee tiedoksi opinnäytetyösuunnitelman ja pyytää Iida Valtalan esittelemään
seurakuntaneuvostolle opinnäytetyön tuloksia.

Päätös

Seurakuntaneuvosto
1. otti Iida Valtalan nuorisotyönohjaajan sijaiseksi 1.9.2021 – 31.5.2022.
2. ja merkitsi tiedoksi opinnäytesuunnitelman ja pyysi Iida Valtalan esittelemään
seurakuntaneuvostolle opinnäytetyön tuloksia.

Tiedoksi

Iida Valtala, VaNu-tiimi, talous- ja hallintopalvelut

72 §

TIIMINVASTAAVAN TEHTÄVÄT
Kappalainen Noora Tapiainen on valmistanut Kirjo I kehittämistehtävänä yhdessä kaikkien
tiiimien kanssa uudet ja tarkennetut tiiminvastaavien tehtävät. Tiiminvastaavan tehtävät on
hyväksytty tiimistön kokouksessa 19.5.2021. Edellisen kerran tiiminvastaavan tehtävät
hvyäksyttiin seurakuntaneuvostossa 9.11.2015. Uudet ja tarkennetut tehtävät ovat ottaneet
huomioon tiimien muotoutumisen ja kehittymisen moniammatillisiksi asiantuntijaryhmiksi.
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Tiiminvastaavan tehtävät:
-

Tiiminvastaava huolehtii mahdollisuudesta:
lyhyt ja pitkäkestoiseen suunnitteluun työalalla
yhteistyöhön toisten tiimien kanssa
huolehtii, että tiimissä on perehdyttäjä uudelle työntekijälle
pohtia perustehtävää
jakaa sekä käytännöllisiä, että yleisiä linjauksia koskevia ideoita
Tiiminvastaava
kutsuu tiimin koolle säännöllisesti syys- ja kevätkaudella
jakaa kunkin tiimin kokousmuistion viikon sisällä kokouksesta
osallistuu Tiimistön kokoukseen ja jakaa sieltä tarvittavan informaation muille tiimiläisille
huolehtii Sykkeen vuorojen sopimisesta ja tiimin muiden käytännön vastuiden
hoitumisesta
ilmoittaa varatiiminvastaavalle mahdollisesta poissaolostaan tiimipalaverista tai Tiimistön
kokouksesta ja kertoo huolehdittavista asioista
huolehtii, että päätökset tehdään yhdessä ja työn linjaukset yhteisesti neuvotellen
toimittaa seurakuntaneuvostolle tiimin talous-, toiminta- ja henkilöstösuunnitelmat sekä
toimintakertomukset ja koosteet näistä
toimii linkkinä kirkkoherran ja tiimin välillä sekä muistaa yhdessä tiimin kanssa
verkostoitumisen tärkeyden

Varatiiminvastaava
- tiimiin valitaan varatiiminvastaava, tiiminvastaavan valinnan yhteydessä ja hän hoitaa
tiiminvastaavan tehtäviä tilapäisen esteen sattuessa
Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy uudet tiiminvastaavien tehtävät.

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

Tiimit

73 §

PERHEDIAKONIN VIRAN VIRANSIJAISUUS
Seurakuntaneuvosto määritti Diakoniatiimiä ja Lapsille ja perheille -tiimiä kuultuaan
kokouksessaan 26.4.2021 diakonian viransijaisuuden Lapsille ja perheille -tiimiin laajaalaisella työnäyllä ja valmiudella vastata myös muihin diakonian haasteisiin sekä päätti antaa
sijaisuuden täytön ajalle 1.6.-31.12.2021 puheenjohtajan tehtäväksi. Sijaisuuteen on valittu
sosionomi-diakoni Susanna Niinikoski, joka aloittaa sijaisuudessa 10.6.2021.

Esitys

Seurakuntaneuvosto ottaa diakonian sijaisuuteen ajalle 10.6.-31.12.2021 sosionomi-diakoni
Susanna Niinikosken.

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

Lapsille- ja perheille -tiimi, Diakoniatiimi, hallinto- ja talouspalvelut
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SYKSYN KOKOUSAJAT
Seurakuntaneuvoston syksyn kokousajat on syytä sopia.

Esitys

Seurakuntaneuvoston syksyn kokousajat ovat 13.9., 11.10., 8.11. ja 13.12.2021.

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

Emäntäpalvelut

75 §

KOLEHTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN AJALLE 1.7.-30.9.2021.

Esitys

Seurakuntaneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman ajalle 1.7.-30.9.2021.
4.7. Oman seurakunnan diakoniatyölle 4.7 Pienituloisten vanhusten hyväksi.
(vapaa pyhä)
11.7. Koulutus on avain oman elämän hallintaan -kolehti nuorten perus- ja
ammattikoulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura
ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
18.7. Ananin ja Awajin seurakunnat Japanissa, Kansanlähetys. FI83 8000
1501 5451 08, Teljän viite 604 08010 70963 (vapaa pyhä), Väinölä samoin
25.7. Päivi ja Ilkka Kastepohja, Medialähetys Sanansaattajat, FI37 5062 0320
0320 18, Teljän viite (nimikkosopimustulot) 888 82001 00966 (vapaa pyhä)
1.8. Pienituloisten mielenterveyskuntoutujien hyväksi oman seurakunnan
diakoniatyön kautta. (vapaa pyhä)
8.8. Ystävyysseurakuntatyölle. (vapaa pyhä)
15.8. Kylväjä IBAN FI57 4405 0010 0212 96, BIC: ITELFIHH Saidien viite
40119 63607 9 (vapaa pyhä), Väinölä samoin.
22.8. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys SLEY ry, PL 184, 00181
Helsinki, FI13 8000 1500 7791 95.
29.8. Korona-epidemian vuoksi taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden
auttamiseksi. Kirkon diakoniarahasto, Kirkkohallitus, PL 210, 00131 Helsinki,
FI15 8000 1100 0602 28.
5.9. Hiippakunnallinen kolehti pyhiinvaellustoiminnan tukemiseen.
12.9. Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten
tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma- ja
materiaalituotantoon sekä nuorten aikuisten toimintaan. Kansan
Raamattuseuran Säätiö, PL 48, 08101 Lohja, FI73 2103 3800 0055 77.
19.9. Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen
diakoniaan Suomen satamissa. Suomen Merimieskirkko ry, Hitsaajankatu 4
A, 00810, Helsinki, FI69 1014 3000 2126 27.
26.9. Oman seurakunnan nuorisotyölle. (vapaa pyhä)

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

Teljän ja Väinölän kirkkojen vahtimestarit, Porin Teljän seurakuntatoimisto, Porin ev. lut.
srky:n talouspalvelut.

76 §

ILMOITUSASIAT
1) Oikeus avustaa ehtoollisella
Liitteet Päätökset 16.5.2021 ja 19.5.2021
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2) Teljän kamarikuoron pöytäkirja
Liite Pöytäkirja 2/2021
3) Työntekijöiden lomat
Liite Lomapäätökset
4) Käppärän hautausmaalla
Merkitsimme tiedoksi seurakuntalaisen nostaman ongelman Käppärän hautausmaalla
koskien naakkojen tahrimia hautakiviä ja esitämme hautaustoimelle kysymyksen, onko
asian korjaamiseksi mitään tehtävissä.
Liite Valokuva
77 §

MUUTOKSENHAKUOSOITUS
Annettiin muutoksenhakuosoitus.

78 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Laulettiin loppusäkeistöt suvivirrestä. Hiljennyttiin loppurukoukseen. Puheenjohtaja päätti
kokouksen klo 20.00.

