KIRKKO PORISSA
Tarinoita
vuoden varrelta

ESIPUHE
SEURAKUNNAT

Merkittävien tapahtumien vuosi

V

uosi 2017 oli Porin ev.lut. seurakuntayhtymälle poikkeuksellinen vuosi.
Reformaatio 500 -juhlavuosi näkyi kaikissa kuudessa seurakunnassa erilaisina teematapahtumina, joiden tekemisessä oli mukana sekä työntekijöitä että
maallikoita.
Juhlavuosi tarjosi halukkaille tekijöille monia mahdollisuuksia laittaa itsensä
likoon. Ehkä paras esimerkki tästä oli helatorstaina Pihlavassa pidetty juhlamessu keskiaikaisine tapahtumineen. Idean äidin, Meri-Porin seurakuntapastorin Helena Kuusirannan mukaan tapahtuman suunnittelu kesti vuoden, ja itse
tekemiseen osallistui noin 50 henkeä.
Yhteensä Porin seurakunnissa järjestettiin 130 tapahtumaa juhlavuoden
merkeissä.
Paljoa suunnittelua ja tekemistä edellytti myös heinäkuussa järjestetty
SuomiAreena, jossa kirkko oli yksi pääjärjestäjistä.
Lisäksi vuosi oli merkittävää aikaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymälle sen
rakenteen kannalta. Pomarkku ilmoitti keväällä olevansa valmis tunnustelemaan
yhdistymistä Porin kanssa. Loppuvuodesta ilmeni, että edellytykset vakaville
yhdistymisneuvotteluille ovat olemassa.
Sen sijaan alkukeskusteluissa olleet Merikarvia ja Siikainen jäivät pois jatkosta.
Rakenteita ajatellen viime vuosi opetti sen, että Pori on kirkollisen toiminnan
kannalta entistä merkittävämpi paikka, oli sitten kyse seurakuntien yhdistymisistä tai vaikkapa aluerekisteristä, jonka pääpaikaksi Poria ollaan kaavailemassa.

Seurakuntien jäsenmäärät

		2017		
Keski-Pori
19 315		
Lavia		
1 549		
Länsi-Pori
12 001		
Meri-Pori
7 200		
Noormarkku 4 898		
Porin Teljä
17 577		
Yhteensä:
62 540		

Muutos vuoteen 2016
– 293
– 44
– 157
– 194
– 101
– 228
– 1 026

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän vuosikatsaus 2017
Toimitussihteeri, taitto ja ulkoasu: Viestintäpalvelut, Vaula Wrang
Kannen kuvat: Ylhäällä vasen Arto Eriksson, oikea Raino Salmijärvi.
Alhaalla vasen Saija Kynäsniemi, oikea Raino Salmijärvi.
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Teksti Matti Kuhna. Kuva Raino Salmijärvi.

INFO

Kirkko Porissa
välittää sanomaa Jumalasta
ja välittää ihmisistä.
Porin ev.lut. seurakuntien perustehtävä
Seurakuntarajat
vuodesta 2015 lähtien.
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JUMALANPALVELUKSET
KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Hänelle, jota ei tullut

V

uosien odotus on täyttynyt niillä lapsettomuudesta ja keskenmenoista
kärsineillä porilaisilla, jotka ovat kaivanneet omaa muistopaikkaa.
Porin Vanhalle hautausmaalle vesitornin juuren tienoille saatiin lokakuussa 2017
muistokivi. Paikka ristittiin Tyhjän sylin muistopaikaksi.
Alun perin idea on ollut lähtöisin Simpukka ry:n Porin osaston edustajilta.
Porin Teljän seurakunnan kirkkoherran Kaisa Huhtalan mukaan kaikki lähti
liikkeelle noin puolitoista vuotta sitten, kun eräs seurakuntalainen otti häneen
asian tiimoilta yhteyttä.
– Hanke laitettiin heti vireille, ja myös hautauspalvelut saatiin tähän mukaan.
On erittäin tarpeellista, että lapsettomuudesta kärsivät voivat halutessaan mennä suremaan tilanteessa, jossa hautapaikkaa ei ole olemassa, Huhtala kertoo.

Näkyvälle paikalle
Suunnitteluvaiheessa oli selvää, että muistopaikka haluttiin näkyvälle ja helposti löydettävään kohtaan hautausmaalla, kertoo ylipuutarhuri Sari Salow Porin
ev.lut. seurakuntayhtymän hautauspalveluista.
Lapsettomuudesta ja keskenmenoista kärsivät voivat esimerkiksi viedä sinne
kynttilöitä.
– Uskomme, että paikalle on tilausta, koska näiden asioiden taustalla on
monella todella kipeitä muistoja, Salow arvioi.
Kiven kustansi Vanhalle hautausmaalle hautauspalvelut.

Jumalanpalveluksia

Lukumäärä 1 532

Osallistujia 111 528

Kirkolliset toimitukset
			2017		
Kastetut 		
549
Kirkolliset vihkimiset 175		
Hautaan siunatut
809		

Muutos vuoteen 2016
– 26
– 50
– 107
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Teksti Matti Kuhna. Kuva Raino Salmijärvi.

INFO

Sairaalapastori Raija
Kiviniityn mielestä
Tyhjän sylin muistopaikka tarjoaa konkreettisen paikan näkymättömälle surulle.
Muistopaikasta tehdyn
Facebook-päivityksen
näki ennätykselliset
30 000 ihmistä.
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LAPSET

Seimiasetelma kuuluu jouluun

K

eski-Porin kirkkoon tehdään jouluinen seimiasetelma joka vuosi, mutta tällä
kertaa Suomi 100- ja Reformaatio 500 -juhlavuosien vuoksi lapsityön väki
pyysi tekemiseen mukaan porilaisia päiväkoteja.
– Lastentarhanopettaja Annukka Oras kuvataidepäiväkoti Viikarista innostui
ajatuksesta heti. Syksyllä ideoimme yhdessä lastenohjaaja Eija Lindholmin sekä
kuvataidepäiväkodin Annukan ja lastentarhanopettaja Terttu Sahin kanssa,
millä tavalla lapset voisivat olla tekemisessä mukana. Päätimme, että lapset
tekevät seimiasetelmaan lampaita, lapsityönohjaaja Päivi Isonokari kertoo.

Lapset mielellään mukana

INFO

Lasten kerhoja

Lapsia päiväkerhoissa

728

Varhaisnuoria toiminnassa 762

Nimisuosikit
Tytöt: Emma ja Sofia (9 lapsella), Isla ja Venla (6), Alisa ja Nella (5)
sekä Eevi, Ella, Hilla ja Iina (4).
Pojat: Elias (9), Leo ja Niilo (6) sekä Elmeri, Hugo, Leevi, Lenni,
Niklas, Noel ja Vilho (5).
Porissa vuonna 2017 syntyneistä lapsista noin 77 % kastettiin.
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Teksti Vaula Wrang. Kuva Raino Salmijärvi.

Kuvataidepäiväkoti Viikarin lapset tekivät asetelmaan oman lampaan, kukin
omalla tavallaan. Lampaat on tehty huovuttaen.
Päiväkotilaisten tekemistä lampaista löytyy tekijän nimi, ja tarkoituksena on,
että kun loppiaisena seimiasetelma puretaan, pääsevät lampaat tekijänsä kotiin.
– Seimiasetelmassa on myös seurakuntakeskuksen päiväkerholaisten tekemiä
lampaita, jotka jäävät loppiaisena kirkonrotta Toivon iloksi. Toivo pitää kovasti
lapsista, lampaista ja joulusta, Päivi Isonokari hymyilee.
Seimiasetelman tekemisessä mukana olleet päiväkodin lapset viettävät
joulua perheen ja lemmikkien kanssa.
– Parasta joulussa on se, kun saa lahjoja joulupukilta. Vietän joulua äidin,
isän, pikkusiskon ja kisun kanssa, sekä sukulaisten, Maisa, 4, kertoo.
Myös nelivuotias Niilo on samaa mieltä siitä, että joulupukki on parasta.
– Vietän joulun perheeni kanssa, johon kuuluvat äiti, isä ja isoveli, Niilo
kertoo.

Joshua toi vuorollaan
paimenille kadonneen
lampaan. Oman lampaansa tuomista odottavia Fannya, Elliä,
Rasmusta, Niiloa, Mikiä,
Oliveria, Unnaa, Maisaa,
Alberttia ja Venlaa
ohjaamassa lastentarhanopettaja Annukka Oras
(selin) sekä taustalla lastentarhanopettaja Terttu
Sahi Kuvataidepäiväkoti
Viikarista ja lastenohjaaja Eija Lindholm KeskiPorin seurakunnasta.
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NUORET
NUORET AIKUISET

Nuorisotyötä välittävällä otteella

M

eri-Porin seurakunnan nuorisotyönohjaaja Terhi Rädyllä on menossa
touhukas vuosi nuorten kanssa minirippisten, rippikoulujen ja Rooman
matkan merkeissä.
Seurakunnan pitkäaikainen työntekijä Räty kouluttautui nuorena
puolivahingossa ravintolakokiksi. Oma ala löytyi kuitenkin Järvenpäästä, missä
hän opiskeli kirkon nuorisotyönohjaajaksi.
– Tein nuorempana vapaaehtois- ja kesätöitä seurakunnassa, joten tuntui
luontevalta kouluttautua kirkolliselle alalle. Löysin nuorisotyön ja koin sen
omakseni. Pääsin tekemään sijaisuuksia Porin seurakuntiin, ja vuonna 2000 sain
vakituisen viran entisestä Pihlavan seurakunnasta.
Rädyn työ sisältää muun muassa rippileirien, isoskoulutusten ja nuorteniltojen järjestämistä, sosiaalisen median päivittämistä sekä yhteistyötä eri tahojen
kanssa, kuten esimerkiksi minirippiksien pitoa kouluissa kuudesluokkalaisille.

Muutoksien keskellä
Runsaat pari vuotta sitten Pihlavan, Reposaaren ja Ahlaisten seurakuntien
yhdistyminen Meri-Porin seurakunnaksi lisäsi Rädyn työn liikkuvuutta. Hänen
pääsääntöinen työpisteensä sijaitsee silti edelleen Pihlavan kirkolla ja samalla
seudulla hän tekee myös eniten töitä.
– Viime ajat ovat olleet tutustumista puolin ja toisin. Seurakuntien yhdistyminen toi paljon uusia nuoria työalueelleni, ja viimeisen vuoden sisällä myös
nuorisopappimme on vaihtunut muutaman kerran. Tutustumista ja luottamuksen syntymistä nuorten keskuudessa on edesauttanut se, että teen töitä aidosti
omalla persoonallani.

Nuoret ja nuoret aikuiset

			2017		
Muutos vuoteen 2016
Rippikouluja		32		– 1
Rippikoululaisia		748		+ 102
Rippikoulun kävi 15-vuotiaiden ikäryhmästä Porissa 88,94 %.
Nuorten aikuisten toimintaan kuuluvat mm. Cafe Huone -illat noin
joka toinen lauantai (Mikonkatu 8) sekä Nappi-klubi (=pizza- ja
peli-illat) Länsi-Porin Olotuvalla (Ojurintie 2). Lisäksi nuoria aikuisia
on mukana muun muassa kuorotoiminnassa.
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Teksti ja kuva Saija Kynäsniemi.

INFO

Työn lisäksi Terhi Rädyn
kesään kuuluu mökkeilyä perheen kanssa,
Yyterissä käyntiä ja
mansikkakakun tekoa.
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AIKUISET

Näytelmästä jäi haikeat fiilikset

M

artti Luther – Villikarju viinitarhassa -näytelmää esitettiin loka-marraskuussa Porin Teljän kirkossa neljän vuoden tauon jälkeen uudelleen.
Yhteensä yhdeksän näytöksen aikana näytelmän näki vajaat 3 000 henkilöä.
Näytelmää oli toteuttamassa noin sadan hengen joukko, joihin kuului
kymmenen Tanssikoulu Liisa Nojosen tanssitaiteen laajan perusopetuksen
opiskelijaa. Tanssikoreografiat teki koreografi Russell Adamson.
– Haikeat fiilikset tästä jäi, vähän on sellainen tyhjä kolo rinnassa, jo neljä
vuotta sitten näytelmässä tanssijana mukana ollut Björneborgs Svenka Samskolanin lukion toisen luokan opiskelija Sofianna Salmi kuvailee.

Kouluarvosanaksi täysi kymppi

INFO

Toimintaa aikuisille

Aikuisten toimintaan kuuluvat mm. raamattuopetus, seurat,
hartaushetket, raamattu- ja rukousryhmät, keskusteluryhmät,
parisuhteeseen liittyvät pienryhmät, toiminnalliset diakoniaryhmät,
eläkeläisten ryhmät. ihmissuhde- ja mielenterveysryhmät, päihdeja kriminaalityön ryhmät, suru- ja kriisityön ryhmät sekä
omaishoitajaryhmät.
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Teksti Vaula Wrang. Kuva Arto Eriksson.

Näytelmän ohjaaja Matti Mäntylä on lopputulokseen erittäin tyytyväinen.
– Annan tälle kouluarvosanana täyden kympin. Palautteista olen kuullut vain
suitsutusta, Mäntylä iloitsee.
Näytelmän projektipäällikkö Tuula Pulkkinen on lopputulokseen tyytyväinen. Hän oli vastuussa myös näytelmän puvustuksesta ja viittomakielisestä
ohjauksesta.
– Tälläkin kertaa näytelmä saatiin hyvin kasaan, Pulkkinen hymyilee.
Jatkosta tekijät ei vielä osaa antaa tarkempia tietoja, mutta kolmas kerta
näytelmän esittämiselle ei ole mahdotonta.
– Sen aika ei kuitenkaan ole vielä ainakaan ensi vuonna, Matti Mäntylä
hymähtää.
– Tähän sopii hienosti näytelmän päätös-sanat; ”Annetaan ajan hoitaa,
sittenpä tuo nähdään”, näytelmän musiikeista vastannut kanttori Anne-Marie
Grundstén naurahtaa.

Luther-näytelmän Kirjanpolttotanssi. Kuvassa
vasemmalta oikealle
Fanny Lamminen, Fiia
Lamminen, Isa-Marie
Aaltola, Sofianna Salmi,
Sarah Kabcak, Vanessa
Fandul, Cayan Atalmis,
Venla Nieminen, Silja
Kuusimäki ja Arttu Tyni.
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DIAKONIA

Arjen hallinta on hukassa monella

–T

INFO

Diakonia

		
Asiakaskontaktit
Asiakkaiden lkm

Paikallisseurakunnat		
11 332			
4 181			

Yhteinen srk-työ
1 284
507

Perheneuvonta
		

Neuvottelujen määrä		
1 357			

Asiakkaiden lkm
302

Sairaalasielunhoidon asiakaskontaktit		

2 192
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Teksti Matti Kuhna. Kuva Raino Salmijärvi.

ässä työssä on oltava ihmisten keskellä ja heitä varten. Se merkitsee
esimerkiksi sitä, että toimistosta on hakeuduttava ihmisten pariin, toteavat Länsi-Porin seurakunnan vakituisina diakoniatyöntekijöinä vuodenvaihteessa
2017 aloittaneet porilaissyntyiset Aki-Petri Heino ja Tiia-Maria Leino.
Heino valmistui syksyllä 2016 sosionomi-diakoniksi, Leino jo vuonna 2010.
Vakinaistamiseensa asti Leino on tehnyt sijaisuuksia Porin lisäksi myös Jyväskylässä, ja ollut Raumalla nuorisotyön virassa.
Kumpikin myöntää, että on kulkenut oman taipaleensa työhön, joka on
heille kutsumus. He myös tiedostavat sen, että ihmisten hädän keskellä eivät työt
todellakaan lopu.
– On tapauksia, joissa ihminen lähtee hakemaan apua vasta sitten, kun
ongelmat ovat jo ehtineet pahasti kasautua. Silloin niiden purkaminen on myös
työläämpää, Leino kertoo.
Toista kertaa yhtymässä töissä oleva Heino on täynnä paloa päästä ihmisten
pariin tekemään työtään. Ensimmäisellä kerralla hän toimi atk-tukihenkilönä.
– Silloin itsekin kiinnostuin kirkollisesta työstä, joten pyrin opiskelemaan
diakoniaa. Koen perinteisen hengellisen työn, hartauksien pidon ja perusauttamistyön olevan erityisen lähellä sydäntäni.
Leino puolestaan on entisiä Länsi-Porin seurakuntanuoria, jolle kirkon
alakerrassa oleva takkahuone on tuttuakin tutumpi.
– Jo nuorena tunnistin itsessäni palon seurakunnalliseen työhön. Halusin
päästä osaksi yhteisöä.
Itseään Leino pitää kokonaisvaltaisena ihmisenä, joka ei halua liukuhihnaperiaatteella niputtaa apua hakevia asiakkaita 15 minuutin pikatapaamisiin.
– Oma vahvuuteni on asioiden kantaminen, niin hyvien kuin huonojenkin.
– Diakoniatyön ydin on
ihmisten kohtaaminen,
jossa pyrimme auttamaan heitä hengellisin
instrumentein. Tänne
tulemisen kynnyksen on
oltava matalalla, hiljan
vakinaistetut Tiia-Maria
Leino ja Aki-Petri Heino
toteavat Länsi-Porin
kirkossa.
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MUSIIKKI

Luther toi virret lähemmäksi kansaa

M

oni saattaa muistaa koulun uskonnontunneilta opettajan kertoman
legendan siitä, miten uskonpuhdistaja Martti Luther otti saksalaisen
juomalaulun melodian uuteen käyttöön ja sanoitti sen uusiksi. Näin syntyi virsi
21, Enkeli taivaan. Se on yksi tunnetuimmista virsistä Suomessa.
– Itselleni tämä on Lutherin virsistä se, jonka kaikki osaavat ja joka soi
kirkoissa valtavasti joulun aikana. Suvivirren ohella se voidaan oikeastaan katsoa
jo kansalliseksi omaisuudeksi, kertoo Porin Teljän seurakunnan kanttori Pia
Ylitalo-Maunula.

Tärkeitä virsiä

INFO

Musiikkia

Musiikkitilaisuuksia		 196
Osallistujia			30 095
Kuoroja (noin)			18
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Teksti ja kuva Matti Kuhna.

Toinen Suomessa hyvin tunnettu virsi on 170 eli Jumala ompi linnamme, joka
muun muassa veisataan aina vuosittain joulurauhan julistuksen yhteydessä
Suomen Turussa. Lutherin nimiin virsi tuli 1528, ja suomeksi se ilmestyi 1583
Lutherin jalanjäljissä kulkeneen Mikael Agricolan toimesta.
– On hyvä muistaa, että tämän kuten muidenkin Lutherin virsien sanoituksia
on vuosisatojen aikana modernisoitu alkuperäisestä 1500-luvun kieliasusta.
Virsien sanoitukset ovat vuosisatojen aikana menneet uusiksi monta kertaa, ja
nyt meillä on käytössämme jo kuudes virsikirja, Ylitalo-Maunula muistuttaa.
Virsien kieliasun uudistaminen on hänen mielestään ollut välttämätöntä, sillä
vanhemmissa sanoituksissa on kömpelöiden toteutusten seurauksena tahattoman koomisia aineksia, jotka voisivat hymyilyttää nykyihmistä.
Elämänsä aikana Luther teki kymmeniä virsiä, joista 13 löytyy nykyisestä
virsikirjastamme. Sen lisäksi virsikirjassa on yksi hänen muokkaamansa ja kolme
hänen saksantamaansa virttä.
Eikä tässä kaikki. Vaikka Luther oli leimallisesti virsirunoilija, oli hän lisäksi
musikaalinen ja sävelsi jonkin verran virsiä, mikä voi olla monelle yllätys. Hänen
tarkempi melodinen lahjakkuutensa ei kuitenkaan ole tiedossa.
– On myös mahdotonta arvioida, miten moni nykyisen virsikirjamme virsistä
on hänen säveltämänsä, Ylitalo-Maunula sanoo.

Uskonpuhdistaja Martti
Luther toteutti kanttori
Pia Ylitalo-Maunulan
mielestä virsissään
enemmän opettajan
kuin julistajan tehtävää.
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LÄHETYS

London perhe muuttaa Tansaniaan

T

eljän seurakunnan nimikkolähetit Dennis ja Hanna Londo jättävät
Kambodzhan runsaan kolmen vuoden työrupeaman jälkeen ja muuttavat
Denniksen syntymämaahan Tansaniaan.
– Olen lähdössä Suomen Lähetysseuran kautta Tansaniaan näillä näkymin
maaliskuun loppupuolella. Hain seuran kautta avoinna ollutta paikkaa luterilaisen kirkon työssä Morogoron hiippakunnassa. Tarkoitukseni on aloittaa työt
haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien nuorten, erityisesti prostituutioon
ajautuneiden naisten, aseman parantamiseksi.
Aviomies Dennis on jo maassa odottamassa. Tansanian presidentti John
Pombe Magufuli nimitti hänet taannoin kunnallishallinnon tehtäviin. Sen vuoksi
hän ei enää voi toimia nimikkolähettinä.
Yli 12 vuoden avioliittovuoden ansiosta Hannalla on omien sanojensa
mukaan hallussa sellainen kotiswahili, jolla hän pystyy selviytymään
paikallisessa arjessa.
– Olo on kuin kotiin olisi menossa, kun kieli ja kulttuuri ovat entuudestaan
tuttuja. Toki joudun opiskelemaan kieltä vielä lisää.

Hanna Londo käväisi tammi-helmikuussa Porissa Teljän seurakunnan vieraana.
Ohjelmassa hänellä oli kouluvierailuja ja muita seurakunnan tilaisuuksia.
– Sillä on todella iso merkitys, että voi tehdä lähetystyötä lähettävän seurakunnan kautta. Se korostuu niin arjessa kuin esirukouksissakin. Tätä työtä todella
tehdään yhdessä lähettäjien kanssa.
London mukaan koko perhe on innoissaan lähdössä Tansaniaan, vaikka hän
itse myöntääkin, että sielu on vielä osittain Kambodzhassa. Myös pala sydäntä jäi
sinne.
– Mielen siirtyminen uusiin maisemiin vie varmasti aikaa.

INFO
Lähetystyön ja kansainvälisen
		diakonian kannatus
Porin seurakuntien tuki kirkon lähetysjärjestöille vuonna 2017 oli
274 190 euroa ja Kirkon Ulkomaanavulle 113 200 euroa.
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Teksti Matti Kuhna. Kuva Raino Salmijärvi.

Sisäänajo edessä

Aina menossa jonnekin.
Hanna Londo odottaa
innoissaan työtä uudessa
asemamaassaan
Tansaniassa, vaikka osa
sydäntä onkin jäänyt
Kambodzhaan.
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HAUTAUSTOIMI
KIINTEISTÖ

Käppärän hautausmaakartta valmis

S

atakunnan Museon ystävät ry:n edustajat vierailivat erään kerran Käppärän
vanhalla kappelilla, ja samalla he tekivät kävelylenkin hautausmaalle.
Käppärän noin 18 hehtaarin kokoiselle hautausmaalle mahtuu monia historiallisesti merkittäviä hautapaikkoja. Hautausmaalle on vuosikymmenien saatossa
haudattu muun muassa entisiä kansanedustajia, yhdistysaktiiveja, liikemiehiä ja
erilaisia kulttuurihenkilöitä. Käppärässä on myös merkittäviä sukuhautoja.
Kävelylenkin aikana ryhmälle nousi esiin idea toteuttaa kartta, jonka avulla
hautausmaalla vieraileva henkilö voisi löytää vaivattomasti nämä hautapaikat.
Idean esikuvina toimivat vastaavanlaiset, Helsingin Hietaniemen ja Tampereen
Kalevankankaan, kartat.
Yhdistyksen edustajat alkoivat kartoittaa porilaisia merkkihenkilöitä tai
muuten erityisiä hautamuistomerkkejä, jotka kartassa olisi oltava. Satakunnan
Museon ystävien puheenjohtaja Kari Nummi arvioi, että todennäköisesti kaikki
porilaiset aikuiset löytäisivät listalta ainakin jonkun itselleen tutun nimen.

Sopivat kriteerit

INFO

Hautaukset

		Vuonna 2017
Haudattuja
893		
Arkut
231		
Uurnat
552		
Tuhka
110		

Muutokset vuoteen 2016
+ 29
– 62
+/– 0
–9

Kiinteistöt
Kirkkoja 9
Seurakuntataloja 19
Leiri- ja kurssikeskuksia 2
Muita kiinteistöjä 2
Hautausmaiden rakennuksia 8
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Teksti Tiina Miettinen. Kuva Raino Salmijärvi.

Nimilistan karsintakriteerinä oli osin valtakunnallinen, enimmäkseen paikallinen
ja tämän ajan henkeen sopiva tunnettavuus.
Kun lopullinen lista saatiin valmiiksi, oli siihen valittu 60 hautapaikkaa.
Satakunnan Museon ystävät ry. on syksyllä 2012 perustettu yhdistys, jonka
tarkoituksena on tukea Satakunnan Museota ja samalla järjestää jäsenilleen
mukavaa ja sivistävää toimintaa. Yhdistyksen toimintamuotoja ovat luennot,
tutustumiset, retket ja muut tapahtumat.

Valmista tuli. Karttapohjan tehnyt viestintäpalveluiden määräaikainen tiedottaja Tiina
Miettinen (vas.) ja Satakunnan Museon ystävät
ry:n hallituksen jäsen
Soili Ovaska tarkastelevat
karttakokonaisuutta.
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TALOUS

Ei aihetta välittömiin johtopäätöksiin

P

orin ev.lut. seurakuntayhtymä teki vuonna 2017 ensimmäisen tappiollisen
tilinpäätöksen sitten vuoden 2012.
– Lohtuna on kuitenkin se, että 123 000 euron verran tappiolla oleva tulos
on vajaat 700 000 euroa parempi kuin mitä alun perin oli budjetoitu, korostaa
hallinto-, talous- ja henkilöstöpäällikkö Eeva Uusimäki.
Ennakoitua paremman tuloksen takaa löytyy useita tekijöitä. Henkilöstökulut
jäivät selvästi alle budjetoidun, korvausten ja myynti- ja vuokratuottojen sekä
vuokrien kaltaiset toimintatuotot ylittivät odotukset samalla, kun muut kulut
jäivät alle lasketun.

Ei jakovaraa

INFO

Talous, kulurakenne

2017 menot 15,8 miljoonaa euroa
Paikallisseurakunnat ja yhteinen seurakuntatyö 9,6 milj. euroa, 61 %
Kiinteistötoimi		
3,5 milj. euroa, 22 %
Hautatoimi		
1,6 milj. euroa, 10 %
Yleishallinto		
1,1 milj. euroa, 7 %
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Teksti Matti Kuhna. Kuva Raino Salmijärvi.

Toisaalta verotulokertymä jäi neljä prosenttia alle budjetoidun.
– Vaikka verotulojen lasku on valtakunnallinen trendi, oli Porissa silti maan
seurakuntayhtymistä suurin pudotus, Uusimäki sanoo.
Kaikesta huolimatta hän pitää Porin tilannetta kohtuullisena muun muassa
velattomuuden ansiosta. Välittömiin johtopäätöksiin ei myöskään ole aihetta.
– Toki tiukkana pitää olla eikä lisää rahaa ole jaossa, pikemminkin päinvastoin. Seurakuntien on tykönään tarkasteltava omia toimintojaan ja harkittava,
voitaisiinko luonnollista poistumaa hyödyntää. Etenemme silti toiminta edellä ja
luonnollisesti myös uusia kehittämisideoita voidaan miettiä.
Uusimäen mukaan seurakuntayhtymässä jo aiemmin laadittu talous- ja
säästösuunnitelma on riittävä eikä sitä ole tarvis päivittää.
– Tulevaan on kuitenkin varauduttava etupainotteisesti eikä reagoitava
tulipalon ollessa jo päällä.

Porin ev.lut. seurakuntayhtymä ei legendaarista
Laihian venytettyä markkaa kädessään pitävän
HTH-päällikkö Eeva
Uusimäen mielestä ole
luiskahtanut mihinkään
tappiokierteeseen.
Tilanteeseen on silti suhtauduttava vakavasti.
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UUTISIA

Uutisia ja tapahtumia vuonna 2017
Uudet nettisivut aukesivat tammikuussa
Porin ev.lut. seurakuntayhtymän uudet nettisivut julkaistiin maanantaina 30.
tammikuuta osoitteessa kirkkoporissa.fi. Uudet nettisivut toteutettiin seurakuntien
tarpeisiin suunnitellulla ja räätälöidyllä Lukkari-julkaisujärjestelmällä.
Lukkarilla tehdyt verkkosivustot mukautuvat automaattisesti erikokoisiin päätelaitteisiin, eli ne toimivat sujuvasti myös älypuhelimilla ja tableteilla.

Kirkko mukana kesän Suviseuroilla
Suviseurat pidettiin Porissa kaupungin keskustan tuntumassa Kokemäenjoen
luodoilla 30.6.–3.7.2017. Edellisen kerran tapahtuma on järjestetty Porissa 1946.
Suviseura-alue sijoittui Kirjurin-, Hanhi- ja Raatimiehenluodon alueelle, jonka
koko oli 200 hehtaaria. Enimmillään väkeä oli seuroissa 87 000 henkilöä.
Seurakuntayhtymä oli Suviseuroilla mukana siten, että sunnuntaina 2. heinäkuuta 12 Rauhanyhdistyksen pappia saarnasi yhtymän kirkoissa. Lisäksi yhtymä oli
budjetoinut seuroja varten joitain tuhansia euroja.
Järjestelyistä vastasivat Satakunnan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja VarsinaisSuomen kaksitoista rauhanyhdistystä. Suviseurat ovat suurin vuotuinen tapahtuma
Suomessa.

Porin Kirkkosanomien ulkoasu-uudistus käyntiin
Porin ev.lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti toukokuussa 2017
myöntää rahat Porin Kirkkosanomat -seurakuntalehden uudistamiselle. Uudistus
lähti vireille, ja uudistuksen suunnittelijaksi valittiin järvenpääläinen graafikko
Timo Saarinen, joka teki myös edellisen lehden uudistuksen vuonna 2004.
Ensimmäinen uuden ulkoasun mukainen lehti julkaistiin tammikuussa 2018.

Uusimäki henkilöstö-, hallinto- ja talouspäälliköksi

Yhtymä varautuu Porin Asuntomessuihin
Porin ev.lut. seurakuntayhtymä on varautumassa Porissa ensi kesänä pidettäviin
asuntomessuihin budjetoimalla menoihin 5 000 euroa.
Vielä ei ole lyöty tarkasti lukkoon sitä, miten yhtymä näkyy messuilla. Kesän
2017 asuntomessuilla Mikkelissä kirkko osallistui kodinsiunauksen teemalla ja
pitämällä alueella omaa esittelypöytäänsä.
Asuntomessut järjestetään Porissa 6.7.–5.8.2018.
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Kuva Saija Kynäsniemi.

Merikarvian seurakunnan talouspäällikkö, tradenomi (YAMK) Eeva Uusimäki
valittiin äänestyksen jälkeen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän uudeksi hallinto-,
talous- ja henkilöstöpalveluiden päälliköksi. Uusimäki aloitti työnsä Porissa vuoden
2018 alussa.

Suomen ev.lut. kirkko oli
yhdessä valtioneuvoston
Suomi100 -hankkeen
kanssa SuomiAreenan
pääyhteystyökumppaneita kesällä 2017.
Yhteinen Muutosterassi
Gallen-Kallelan kadun
päässä oli huiman
suosittu.
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PL 122, 28101 Pori
Puhelinvaihde (02) 623 8700
porin.seurakuntayhtyma@evl.fi
kirkkoporissa.fi

