MERI-PORIN SEURAKUNTA
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Meri-Porin seurakuntaneuvosto

2/2020

Aika ja paikka
tiistaina 11.2.2020 klo17.40-18.39 Pihlavan kirkko
Läsnä:

Kuusiranta Helena, pj
Heilimä Janne
Frangén Aija-Mari
Gustafsson Tarja, pois
Kause Anne
Koivusilta Jan
Korpela Kyllikki
Kukkakorpi Raija
Leppiniemi Tellervo, pois
Rautio Marja
Rouvali Arja-Leena
Säämäki Matti
Viitala Matti
Sopenkivi Nelli, sihteeri, poistui §20 ajaksi.

13§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.
14§
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.

15§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

16§
Pöytäkirjan tarkastaminen
Esitys:
Valitaan:
1. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
2. päätetään tarkastaa pöytäkirja välittömästi kokouksen jälkeen.
Päätös:
Valittiin:
1.

kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Jan Koivusilta ja Matti Viitala

2.

päätettiin tarkastaa pöytäkirja välittömästi kokouksen jälkeen.

17§
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 tulevia asioita.

18§
Meri-Porin seurakunnan työalojen toimintakertomukset vuodelta 2019
Työalat ovat toimittaneet toimintakertomuksensa viime vuodelta. Työaloja on
pyydetty arvioimaan, miten asetetut tavoitteet ja painopistealueet toteutuivat sekä
antamaan tunnusluvut toiminnastaan.
Ohessa liitteenä on saadut työalojen toimintakertomukset (liite 1.)
Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi.

Päätös:
Merkitään tiedoksi.

LaVa-arviointi:
Seurakunnan toiminnassa on otettu laajasti huomioon eri ikäisten lasten, nuorten ja
perheiden tarpeet. Toimintaa on tarjolla eri ikäisille lapsille ja nuorille aivan vauvasta
teini-ikäiseen asti. Myös perheille on toimintaa. Toimintakertomuksissa käy ilmi, että
haasteita on tuonut vaihtuvuus työntekijäresursseissa. Tähän on kuitenkin kiinnitetty
jo huomiota, ja tilannetta on pyritty vakauttamaan. Vakituinen nuoriso- ja
rippikoulutyön
pastori
on
aloittanut
työssään
ja
pysyvyys
myös
varhaisnuorisotyöntekijän työssä nähdään tärkeänä. Haasteet varhaisnuorten
hartauselämän hoidossa on otettu huomioon ja siihen on haettu ratkaisuja uusilla
menetelmillä. Varhaisnuorilla on tarvetta kerhoille ja tähän tarpeeseen on vastattu
esimerkiksi lastenohjaajien pitämien kerhojen kautta. Lasten, nuorten ja perheiden
tarpeita on mietitty myös jatkon kannalta esimerkkinä isoskoulutuksen
kehittämisaikeet,
yhtymän
yhteiset
erityisrippikoulusuunnitelmat
ja
varhaisnuorisotyön viestinnän kehittäminen.

19§
Meri-Porin seurakunnan toimintakertomus ja tunnusluvut vuodelta 2019
Porin ev.lut. srk-yhtymän johtoryhmä on kokouksessaan 2.9.2019 pyytänyt
tilipäätösaikataulun mukaisesti vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tunnusluvut
tilinpäätöstä varten ma 17.2.2020 mennessä.
Meri-Porin seurakunnan toimintakertomus tunnuslukuineen vuodelta 2019 on liitteenä
(liite 2.).
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy vuoden 2019 toimintakertomuksen tunnuslukuineen.

Päätös:

Esityksen mukaan.

LaVa-arviointi:
Lasten ja nuorten osallistumisaktiivisuus seurakunnan toimintaan on säilynyt
samankaltaisena kuin aiempina vuosina. Se, että kesäksi 2019 ei täytetty
varhaisnuorisotyöntekijän virkaa, ei näy osallistujien määrissä, mutta esimerkiksi
leirityöntekijöiden määrässä?? Varkkakerhoilaisten osallistujamäärät?

20§
Seurakuntasihteerin viran haastattelun aikataulu
Meri-Porin seurakunnan seurakuntasihteerin viran hakuaika päättyy 4.2. klo 15.
Neuvoston kokoukseen mennessä hakijat ovat tiedossa. Haastatteluun kutsuttavat
voidaan haastatella 3.3.2019 olevan neuvoston kokouksen yhteydessä.
Esitys:

Käydään tarkentava keskustelu haastattelusta ja sen aikataulutuksesta.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto
aikataulutuksesta.

kävi

tarkentavan

keskustelun

haastattelusta

21§
Ilmoitusasiat
-

päätösluettelot

-

viranhaltijapäätökset

22§
Valitusosoitus
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
23§
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen yhteiseen Herran siunaukseen.

ja

sen

kokouksen puolesta

______________________________
Helena Kuusiranta, pj

______________________________
Nelli Sopenkivi, sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi
Porissa 11. päivänä helmikuuta 2020.
______________________________
Jan Koivusilta

______________________________
Matti Viitala

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta Meri-Porin seurakuntatoimiston, Pihlavan kirkkotie 5,
ilmoitustaululla 12.2. – 12.3.2020.
_____________________________________
Nelli Sopenkivi, Seurakuntaneuvoston sihteeri
Porissa 12.2.2020

