8/2020
MERI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTON
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Meri-Porin seurakuntaneuvosto
Paikka: Pihlavan kirkon seurakuntasali
Aika: 10.11.2020 klo 17.00 – 19.16

Läsnä:

Kuusiranta Helena, pj
Heilimä Janne
Frangén Aija-Mari
Gustafsson Tarja
Kause Anne
Koivusilta Jan
Korpela Kyllikki (pois)
Kukkakorpi Raija
Leppiniemi Tellervo
Rouvali Arja-Leena
Säämäki Matti
Viitala Matti
Virtanen Lasse
Tanja Lahti, kokouksen sihteeri

82§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00 ja piti alkuhartauden.
83§
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

84§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

85§
Pöytäkirjan tarkastaminen
Esitys:
Valitaan:
1. Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
2. Päätetään tarkastaa pöytäkirja välittömästi kokouksen jälkeen.
Päätös:
1. Valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Tellervo Leppiniemi ja Matti Viitala.
2. Päätetään tarkastaa pöytäkirja välittömästi kokouksen jälkeen

86§
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: Otettiin keskusteluun Anne Kausen kysymys Reposaaren pappilan ulkotilan
pienuudesta myynnin jälkeen.

87§
Lausunto Porin ev. lut. seurakuntayhtymän perussäännön päivityksestä

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 7.10.2020/ 119§ päättänyt pyytää
lausunnot seurakuntaneuvostoilta 18.11.2020 mennessä liittyen Porin ev. lut.
seurakuntayhtymän perussäännön päivittämiseen (liite 1).
Kirkkolain 11:4 §:n mukaan seurakuntayhtymälle on hyväksyttävä perussääntö, jossa
määrätään yhtymän hoidettavaksi annettavat tehtävät sekä annetaan muut määräykset,
jotka ovat tarpeen yhtymän ja sen seurakuntien toimivallan osoittamiseksi. Päätökset
on alistettava kirkkohallituksen ratkaistavaksi.
Kirkkojärjestyksen 10:2 §:n mukaan perussäännössä on mainittava seurakuntayhtymän
nimi, kotipaikka ja siihen kuuluvat seurakunnat.
Perussäännössä on määrättävä
1) mitkä hallintoon ja talouteen liittyvät asiat ovat yhtymän hoidettava,
2) niistä seurakunnalliseen toimintaan kuuluvista tehtävistä ja työmuodoista, jotka
kirkkolain 11. luvun ja 2 §:n 5 momentin mukaan annetaan yhtymän hoidettavaksi
sekä
3) niistä muista asioista, jotka ovat tarpeen seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien
seurakuntien välisten asioiden hoitamiseksi.
Itsenäisen Lavian seurakunnan lakkaaminen vuoden 2021 alusta ja liittyminen
Noormarkun seurakuntaan edellyttää perussäännön päivitystä. Perussääntöehdotus on
Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjanotteessa 6/2020 kokous 7.10.2020 ( liite 1).

KJ 3:50 Seurakuntaneuvoston kuuleminen
Seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen
kirkkovaltuusto tekee päätöstä asiassa, joka koskee:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

perussäännön muuttamista;
seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaa;
seurakuntayhtymän talousarviota;
yhteisten työmuotojen järjestämistä;
seurakuntajaon muuttamista;
seurakunnan viran perustamista, lakkauttamista tai muuttamista;
rakennusta, jota käytetään seurakunnan toiminnassa.

Meri-Porin seurakunta voi antaa lausunnon liitteen (liite 1) mukaisesta esityksestä Porin
ev. lut. seurakuntayhtymän perussäännön päivittämiseksi.

Esitys:
Meri-Porin seurakuntaneuvosto antaa hyväksyvän lausunnon liitteen
(liite 1) mukaisesta perussääntöehdotuksesta.

Päätös: Meri- Porin seurakuntaneuvosto antaa hyväksyvän lausunnon liitteen (liite1)
mukaisesti pääsääntöehdotuksesta.

88§
Nuorten vaikuttajaryhmän perustaminen
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 7.10.2020 / 127§ merkinnyt tiedoksi ja
esittänyt yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi merkittäväksi, että jokainen seurakunta
perustaa oman nuorten vaikuttajaryhmän (liite 2).
Vs. kirkkoherra on tiedottanut nuorisotyöntiimiä, ja he ovat aloittaneet asian
valmistelun. Vaikuttajaryhmän perustaminen edellyttää:
1) kirkkoherra, luottamushenkilöt, työntekijät ja nuoret tapaavat toisensa
2) käytäntöjen sopimista: miten ryhmä valitaan, montako jäsentä ryhmässä on,
ryhmän jäsenyyden kesto ja kokoontumiset, työntekijätuki resurssit
3) yhteyttä hallintoon; kuulemisen tavat, läsnäolo- ja puheoikeus tms.
Nuorten halu vaikuttaa seurakuntaansa on valtava mahdollisuus nuorisotyölle ja koko
seurakunnalle. Osallistuessaan toiminnan kehittämiseen ja päätöksentekoon, nuori
tekee seurakunnastaan ja sen toiminnasta itselleen merkityksellistä. Samalla nuori saa
mahdollisuuden kantaa vastuuta, ja antaa lahjansa seurakunnan käyttöön.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto
1) päättää perustaa Meri-Porin seurakuntaan nuorten vaikuttajaryhmän
2) pyytää nuorisotyöntiimiltä 30.11.2020 mennessä omaa esitystä NAVI
-ryhmän toimintamalliksi, nimeksi ja jäseniksi vuodelle 2021
Päätös:
Seurakuntaneuvosto
1) päättää perustaa Meri-Porin seurakuntaan nuorten vaikuttajaryhmän
2) pyytää nuorisotyötiimiltä 30.11.2020 mennessä omaa esitystä NAVIryhmän toimintamalliksi, nimeksi ja jäseneksi vuodelle 2021.

LaVa:
Päätöksellä on välittömiä LAVA-vaikutuksia. Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmän eli
NAVIN perustaminen seurakuntaan lisää merkittävästi nuorten mahdollisuuksia
osallistua ja vaikuttaa seurakunnan toimintaan. Lisäksi se lisää tasavertaisuutta nuorten
kesken yli seurakuntarajojen, kun yhtymän kaikissa seurakunnissa toimii vastaava
ryhmä.

89§
Ovet auki – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uusi kokonaisstrategia on julkaistu. Strategian
nimi on Ovet auki, ja se on lähetetty seurakuntaneuvoston jäsenille aikaisemmin
tutustuttavaksi. Strategia löytyy myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
verkkosivuilta. Rovastikuntaillan materiaalien mukana on seurakuntaneuvoston
jäsenille lähetetty myös materiaalia asiasta.
Meri-Porin seurakunnassa on käynnistetty strategiatyö. Kuluvan vuoden loppuun
seurakunnan on annettava vastaukset Porin evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän
pyytämiin asiakokonaisuuksiin.

Esitys:
Tutustumme yhdessä kokonaiskirkon strategiaan ja keskustelemme, miten
kokonaiskirkon strategia Ovet auki 2026 näkyy Meri-Porissa. Käymme
yleiskeskustelun strategiatyöstä, tavoitteista ja sen edistymisestä.

Päätös:
Käytiin keskustelua asioista.
LaVa:
Päätöksellä on LAVA-vaikutuksia. Ovet auki -strategiassa kuvataan eri tavoin sitä,
miten lasten, nuorten ja nuorten aikuisten osallistumisen seurakunnan toimintaan
ennustetaan heikkenevän. Ilman lapsia kirkossa ei ole tulevia sukupolvia. Strategia
onkin otettava vakavasti huomioon myös Meri-Porin seurakunnan toiminnan
suunnittelussa. Kirkon strategian tavoite edistää lasten ja nuorten osallisuutta,
perheiden hyvinvointia ja ylisukupolvista vuorovaikutusta on tärkeää olla osa myös
Meri-Porin seurakunnan omaa strategiaa.
90§
Lausunto Porin ev. lut. seurakuntayhtymän vuoden 2021 talousarviosta ja toiminta- sekä
taloussuunnitelmasta 2021-2023
Porin ev. lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 4.11.2020
/135§ pyytänyt seurakuntaneuvostolta lausunnon vuoden 2021 talousarviosta ja
toiminta- sekä taloussuunnitelmasta 2021-2023 23.11.2020 klo 12 mennessä. Lisäksi
he pyytävät asiasta lapsivaikutusten arvioinnit. (liite 5.)

Esitys:
Seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan, että Porin ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden
2021 talousarvio ja toiminta- sekä taloussuunnitelma kaudelle 2021-2023 voidaan
hyväksyä. Meri-Porin Seurakuntaneuvosto esittää, että Porin ev.lut, seurakuntayhtymän
vuoden 2021 talousarvio ja toiminta – sekä taloussuunnitelma kaudelle 2021-2023
voidaan hyväksyä.

Meri-Porin seurakuntaneuvosto haluaa todeta, että talousarvion 2021 toimintakatteen
vertailu pykälässä 135 antaa
kuvan puolta kalliimmasta seurakunnasta.
Seurakuntalaisten palveleminen tasa-arvoisesti, laajalla alueella toimiminen ja
liikkuminen vievät aikaa ja aiheuttaa kustannuksia. Siksi toimintaympäristö ei ole
verrattavissa keskusta-alueen seurakuntiin.
Päätös: esityksen mukaan
LaVa:
Päätöksellä on välittömiä LAVA-vaikutuksia. Meri-Porin seurakunnan
toimintasuunnitelmassa nostetaan perhetyön kehittäminen ja ylläpitäminen keskeiseksi
toimintatavoitteeksi. Talousarviossa kuitenkin menojen pienentämisen vuoksi on
painetta henkilöstömenojen leikkaamiselle ja siksi lastenohjaajien määrää
suunnitellaan pienennettäväksi lähivuosina. Toisaalta kanttoriresurssien lisääntyminen
ja ylityöalojen tehtävä työ ovat lasten, nuorten ja perheiden etu.
91§
Kolehtisuunnitelma 1.1.2021 – 31.1.2021
pe 1.1.

Uudenvuodenpäivä Jeesuksen nimessä – vapaa kolehti: oman seurakunnan musiikkityölle

su 3.1. 2. sunnuntai joulusta Herran huoneessa - vapaa kolehti: Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton
valtakunnallisen toiminnan vahvistamiseen. Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto ry (SKY) - Finlands
Kristliga Studentförbund (FKS), Oikokatu 3, 00170 Helsinki, FI73 5780 3820 0531 05.
ke 6.1. Loppiainen Jeesus, maailman valo Jumalan rakkaus ylittää kaikki raja-aidat - kolehti
seurakuntatyöhön Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki.
Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
su 10.1. 1. sunnuntai loppiaisesta Kasteen lahja - vapaa kolehti: Lapsiperheiden vanhempien
tukemiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta. Lasten ja nuorten keskus ry, Itälahdenkatu 27 A,
00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 3201.
su 17.1. 2. sunnuntai loppiaisesta Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa - vapaa kolehti: Suomen
Gideonit ry, Tilitiedot: Danske FI81 8000 1600 1824 07 tai Nordea FI53 2084 1800 0681 43 Viite:
3014048 - Kolehti kerätään raamattulähetyksen hyväksi Gideon -järjestön kautta. Suomen Gideonit
ry kuuluu maailmanlaajuiseen gideonien raamattulähetysjärjestöön, jonka tehtävänä on Jumalasta
vieraantuneiden ihmisten saattaminen Kristuksen tuntemiseen. Asettamalla Raamattuja ja Uusia
testamentteja: Hotelleihin, motelleihin. lääkärien vastaanottoihin sekä jakamalla koululaisille,
varusmiehille sekä opiskelijoille.
ti 19.1. Piispa Henrikin muistopäivä Piispa Henrik, uskon opettaja ja marttyyri - vapaa kolehti:
Uusien lähetystyöntekijöiden kouluttamiseen ja lähettämiseen. Suomen Evankelisluterilainen
Kansanlähetys ry, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, FI83 8000 1501 5451 08, viitenumerolaskuri
osoitteessa: https://kansanlähetys.fi/seurakunnille/viitenumerot-seurakunnille/
su 24.1. 3. sunnuntai loppiaisesta Jeesus herättää uskon Kristittyjen yhteyden edistämiseen Suomen
Ekumeenisen Neuvoston kautta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85
1018 3000 0744 03, viite 3010.

su 31.1. 3. sunnuntai ennen paastonaikaa Ansaitsematon armo – aikaan sidottu kolehti: Päihde- ja
kriminaalityöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus, PL 210, 00310 Helsinki, viitenumeroluettelo
LaVa-arviointi:
Päätöksellä on välittömiä lava-vaikutuksia. Monella ehdotetulla kolehtikohteella tuetaan lapsia,
nuoria ja perheitä niin Suomessa kuin ulkomailla.
92§
Ilmoitusasiat
- Kirkkoherra antoi selvityksen liittyen Anne Kausen esittämään kysymykseen.
- päätösluettelot
- taloustilanne
- yhtymän viestintästrategia ja kriisiviestintäsuunnitelma tiedoksi
- pöytäkirjanotteet
93§
Valitusosoitus
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

94§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.16 lukemalla Raamatusta iltahartaudeksi
kohdan kirje kolossalaisille luku 3 jakeet 12-17.

Kokouksen puolesta
____________________________

____________________________________

Helena Kuusiranta, pj

Tanja Lahti, sihteeri

Pöytäkirjan tarkistajat
____________________________

___________________________________

Tellervo Leppiniemi

Matti Viitala

