MERI-PORIN SEURAKUNTA
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Meri-Porin seurakuntaneuvosto

6/2020

Paikka: Pihlavan kirkon seurakuntasali
Aika: 1.9.2020 klo 17.05 – 18.18
Läsnä:

Kuusiranta Helena, pj
Heilimä Janne
Frangén Aija-Mari
Gustafsson Tarja
Kause Anne
Koivusilta Jan (saapui §59 jälkeen)
Korpela Kyllikki (pois)
Kukkakorpi Raija
Leppiniemi Tellervo (saapui §59 jälkeen)
Rouvali Arja-Leena (saapui §59 jälkeen)
Säämäki Matti
Viitala Matti
Virtanen Lasse
Nelli Sopenkivi, sihteeri

59§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

60§
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:
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

61§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

62§
Pöytäkirjan tarkastaminen
Esitys:
Valitaan:
1. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
2. päätetään tarkastaa pöytäkirja välittömästi kokouksen jälkeen.
Päätös:
1. valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Tarja Gustafsson ja Aija-Mari Frangén
2. päätettiin tarkastaa pöytäkirja välittömästi kokouksen jälkeen.

63§
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:
Tarja Gustafsson esittää muihin esille tuleviin asioihin:
- Seurakunnan tilojen selvitys Reposaaressa
- Kaanaan naisten keskustelupiirin tulevaisuus ja tilojen selvitys

64§ Meri-Porin seurakunnan ja Lähetysseuran palvelusopimus
Koronapandemia on vaikuttanut myös lähetystyöntekijöiden työhön ja voimassa
olevaan seurakunnan lähetystyön palvelusopimukseen. Nimikkolähettimme
Kirsi ja Marko Piittala palasivat kotimaahan, ja heidän työkautensa on loppunut.
Meri-Porin seurakunnan on siksi tarpeen päivittää lähetystyön
palvelusopimustaan Suomen Lähetysseuran kanssa.
Lähetystyön palvelusopimus (Liite 1) on kannatustavoitteeltaan edellisen ja vielä
voimassa olevan vanhan sopimuksen suuruinen eli 11600 euroa. Uusi
palvelusopimus on voimassa toistaiseksi ja sen irtisanomisaika on kuusi
kuukautta. Sopimuksen tarkistus on 10.6.2021. Sopimuksen esityksen mukaan
Pentikäisen pariskunta jatkaisi Meri-Porin seurakunnan nimikkolähetteinä
Etiopiassa työtä Aids-orpojen tukihankkeessa ja kirkollisen työn
koordinoinnissa. Toisena kannatuskohteena olisi Tansania ja siellä lähetteinä
toimivat Hanna Martikainen ja Kimmo Tapanainen, jotka ovat tekevät työtä
Tansanian teologisen koulutuksen vahvistamiseksi.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto päättää
1. hyväksyä Suomen Lähetysseuran ja Meri-Porin
seurakunnan välisen palvelusopimuksen liitteen 1
mukaisena
2. ja valtuuttaa vs. kirkkoherran allekirjoittamaan
sopimuksen
Päätös:

Esityksen mukaan.

LaVa-arvio: Suomen Lähetysseuran nimikkopalvelusopimuksessa on huomioitu
lapset. Yhtenä tukihankkeena on Aids-orpojen eli vanhemmitta jääneiden lasten
tukeminen Etiopiassa.

65§ Meri-Porin seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännön päivittäminen
Meri-Porin seurakuntaneuvosto päivitti kokouksessaan 31.3.2020 / 43§
seurakuntaneuvoston uuden ohjesäännön tulevan uuden kirkkolain ja
kirkkojärjestyksen mukaiseksi, mutta Kirkolliskokouksen vuonna 2018
hyväksymä esitys ei ole tullut eduskunnan käsittelyyn ja hyväksytyksi. Siksi
Meri-Porin seurakunnan ohjesääntö, jonka Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapituli on hyväksynyt 18.3.2015 on edelleen voimassa.
Porin seurakuntayhtymän hankintaohje (liite 2.) on hyväksytty YKN:n
kokouksessa 16.12.2015 /188§ ja se on päivitetty YKV:n kokouksessa
13.5.2020/49§. Uuden päivityksen mukaan kirkkoherran hankintaoikeus
kertaostossa on 10 000 euroa, ja tämän rajan ylittävistä hankinnoista päättää
seurakuntaneuvosto luottamuselimenä.

Hankintaohje edellyttää näin Meri-Porin seurakunnan seurakuntaneuvoston
ohjesäännön päivittämistä luvun 3. Viranhaltijoiden ratkaisuvalta 8§ kohta 2
osalta seuraavasti:
Kirkkoherra 2) päättää hankinnasta, jos sen arvo on enintään 10 000 €, jollei asia
kuulu muulle viranhaltijalle.
Päivitetty Meri- Porin seurakunnan ohjesääntö on ohessa liitteenä 3.

Esitys:
Seurakuntaneuvosto päättää
1. hyväksyä Meri-Porin seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännön liitteen 3 mukaisena ja
2. alistaa ohjesäännön Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.

LaVa-arvio: Ei suoria vaikutuksia lapsiin. Mahdollistaa nopeamman
seurakunnan sisäisten hankintojen toteutuksen tarvittaessa myös lapsi- ja
nuorisotyölle.

66§ Meri-Porin seurakunnan c-kanttorin viran täyttäminen
Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 3.3.2020 /31§ päättänyt Meri-Porin
seurakunnan kirkkomusiikin virkajärjestelyistä. Seurakuntaneuvosto on
päättänyt perustaa Meri-Porin seurakuntaan kirkkohallituksen hyväksymän muun
kanttorin viran eli nk. c-kanttorin viran (100%), johon kuuluu osana
varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyötä. Yhteinen kirkkoneuvosto on
3.5.2020/40§ ja yhteinen kirkkovaltuusto on 17.6.2020/8§ hyväksynyt esitetyt
kirkkomusiikin virkajärjestelyt.
Virkasuhteeseen, joka on julkisesti haettavana, tulee ottaa henkilö, joka
on
hakenut sitä kirjallisesti ja täyttää kelpoisuusvaatimukset. KL 6 §12
Pääsääntöisesti viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi. Viranhaltija
voidaan ottaa
määräajaksi vain, jos a) viranhaltija sitä itse pyytää,
b) määräajaksi ottamisesta määrätään erikseen tai c) tehtävän luonne, sijaisuus,
avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai
muuhun työnantajan toimintaan liittyvä seikka sitä vaatii. Taloudelliset syyt eivät
kuitenkaan riitä perusteeksi. Viranhaltijalla, joka on ilman 2 momentin mukaista
perusteltua syytä otettu määräajaksi, on oikeus saada virkasuhteen päättyessä
vähintään kuuden kuukauden ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava
korvaus. KL 6 § 9

Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää ilmoituksen julkistamisesta. KL6 § 10.
Viranhakuilmoitus voidaan julkaista aikaisintaan 2.9.2020, ja viranhaku päättyisi
16.9.2020.
Kirkkohallituksen hyväksymän muun kanttorin viran eli nk. c-kanttorin viran
kelpoisuus edellyttää Kirkon säädöskokoelma nro 123 (KJ 6:6) mukaan
kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon, muusikon (AMK) tutkinto tai
kirkkomusiikin koulutusohjelmassa suoritettu musiikin kandidaatin tutkinto tai
piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut (ks.
taulukko kelpoisuuden tuottavista tutkinnoista). Tutkinto tulee olla suoritettuna
ennen viran vastaanottamista.
Viranhakijalta edellytetään Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsenyyttä ja
konfirmaatiota, rikosrekisteriotteen esittämistä työnantajalle (Laki lasten ja
nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) sekä
lääkärintodistuksen esittämistä ennen viran vastaanottamista.
Seurakunnan kanttorin viranhaku ilmoitus:
Meri-Porin seurakunnassa on avoinna

KANTTORIN VIRKA
Meri-Porin seurakunta etsii musiikkityön kehittämisestä innostunutta kanttoria,
joka yhdessä musiikkityöstä vastaavan kanttorin, työyhteisön ja
seurakuntalaisten kanssa toteuttaa seurakunnan musiikkityötä.
Viran tehtäviin kuuluvat jumalanpalvelukset, toimitukset, hartaudet ja muut
seurakuntatilaisuudet, kuoro- ja/tai musiikkiryhmätoiminta sekä osallistuminen
varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyöhön. Toivomme peruskanttorin työn
lisäksi bändisoiton hallitsemista sekä monipuolista seurakunnan hengellisen
elämän rakentamista kirkkomusiikin eri tyylilajien keinoin.
Viranhaltijalta edellytämme hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja,
aktiivisuutta, joustavuutta, it-taitoja, organisointikykyä sekä halukkuutta tehdä
kristillistä kasvatus- sekä tiimityötä. Arvostamme kristillistä elämänkatsomusta,
yhteistyökykyä yli työrajojen, luovuutta, monialaosaamista ja aktiivista toimeen
tarttumista.
Viran kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen päätöksen (123 § 4 mom) ”Muu
kirkkohallituksen hyväksymä tutkinto”. Viran peruspalkka on 502
vaativuusryhmän mukainen. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan
valitun tulee esittää hyväksytty lääkärintodistus ja lasten kanssa työskentelevien
rikostaustan selvittämiseen tarkoitettu rikosrekisteriote ennen viran
vastaanottoa. Virkaan valitun tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu
jäsen. Viran hoito edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.
Viran hakuaika on 2.9.2020 – 30.9.2020. Haku päättyy klo 15. Virka täytetään
1.11.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Hakemukset virkaan KirkkoHRpalvelun kautta.

Lisätietoja musiikkityöstä vastaava kanttori Hanneli Grönlund p. 0400 309802
tai vs. kirkkoherra Helena Kuusiranta p.0400 309733
Esitys:
Seurakuntaneuvosto päättää
1) kanttorin viran auki julistamisesta 2.9. - 30.9.2020

2) julkaista viranhakuilmoituksen KirkkoHR -palvelun kautta sekä laittaa lehtiilmoituksen Kotimaa -lehteen
Päätös:

Esityksen mukaan.

LaVa-arvio: tehty kokouksessa 3.3.2020/31§

67§ Kolehtisuunnitelma 13.9. – 31.10.2020
su 13.9. 15. sunnuntai helluntaista – Kiitollisuus - Herättäjä-Yhdistys ry:n
opiskelija- ja nuorisotyöhön. POP FI 44 4747 1020 0016 55
su 20.9. 16. sunnuntai helluntaista - Jumalan huolenpito: Kirkolliseen työhön
suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa
Suomen Merimieskirkko ry:n kautta. Suomen Merimieskirkko ry, Hitsaajankatu
4 A, 00810 Helsinki, FI69 1014 3000 2126 27.
su 27.9. 17. sunnuntai helluntaista - Jeesus antaa elämän – vapaa kolehti SOSkriisikeskus täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Se tekee itsemurhien ehkäisytyötä,
auttaa vaikeita elämäntapahtumia kokeneita sekä kriisissä olevia. Kolehti
kerätään SOS-kriisikeskuksen toiminnan tukemiseksi. MIELI Suomen
Mielenterveys ry, FI 08 8000 1100 0676 29
su 4.10. Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai) - Jumalan sanansaattajat – vapaa
kolehti oman seurakunnan lapsityölle ja varhaisnuorisotyölle
su 11.10. 19. sunnuntai helluntaista - Rakkauden kaksoiskäsky: Hyvästit
hyväksikäytölle. Kolehti nuorten naisten ja poikien hyväksikäytön vastaiseen
työhön mm. Kambodzhassa Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen
Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
www.seurakuntapalvelut.fi
su 18.10. 20. sunnuntai helluntaista - Usko ja epäusko: Kristittyjen yhteiseen
työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikon kautta. Suomen
Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000 0744 03,
viite 3010.
la 24.10. Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä. Vapaa
kolehti rukouspäivän teeman mukaan. Suomen Ekumeeninen Neuvosto edistää

pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon yhteyttä ja toimii aktiivisesti kirkojen
yhteisenä äänenä yhteiskunnassa. Ekumeenisen Neuvoston työ perustuu
kristillisten seurakuntien esirukoukselle ja kolehdin kautta annetulle tuelle.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000
0744 03, viite 3010.
su 25.10. 21. sunnuntai helluntaista - Jeesuksen lähettiläät: Tavoittamattomien
tavoittamiseen Itä-Aasiassa Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n opetus- ja
hanketoiminnan kautta. Lähetysyhdistys Kylväjä ry, PL 188, 01301 Vantaa, FI57
44050010
0212
96,
viitenumerolaskuri
osoitteessa:
https://www.kylvaja.fi/seurakunnille/tilitykset
la 31.10. Pyhäinpäivä - Pyhien yhteys Kaikille avoimen Raamatun opetuksen
järjestämiseen ja kehittämiseen Raamatun monimuoto-opiskelussa ja Syventäen
Raamattua kursseilla Helsingin Raamattukoulusäätiön kautta. Helsingin
Raamattukoulusäätiö, Töölönkatu 7 A 3, 00100 Helsinki, FI78 8000 1900 1347
85.
Esitys: merkitään tiedoksi
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

LaVa-arvio: kolehdeissa on huomioitu lapset, nuoret ja perheet

68 § Meri-Porin seurakunnan strategian luominen
Porin seurakuntayhtymä on antanut seurakuntien tehtäväksi luoda seurakunnalle
strategiaa, johon liittyy toiminnallisten, taloudellisten sekä rakenteellisten
muutosten suunnittelu.
Seurakunta on varannut strategiatyöskentelyyn alustavasti neljä aamupäivää.
Kahtena päivänä eli 30.9. ja 28.10. klo 8.30-10.30 seurakuntaneuvoston jäsenet
ovat tervetulleita osallistumaan yhteiseen työskentelyyn. Tarvittaessa
järjestämme yhden kokonaisen lisäpäivän strategian luomiseen, mikäli
työskentely sitä edellyttää. Valmis strategia käsitellään joulukuun
seurakuntaneuvostossa.

Esitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

69§
Ilmoitusasiat
-

päätösluettelot

-

viranhaltijapäätökset

-

taloustilanne

-

muut ajankohtaiset asiat

70§
Valitusosoitus
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

71§
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 syyskuuta 2020.

_______________________________
Tarja Gustafsson

_______________________________
Frangén Aija-Mari

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta Meri-Porin seurakuntatoimiston, Pihlavan kirkkotie 5,
ilmoitustaululla 2.9.-2.10.2020
_____________________________
Nelli Sopenkivi, sihteeri

