MERI-PORIN SEURAKUNTA
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Meri-Porin seurakuntaneuvosto

7/2020

Paikka: Pihlavan kirkon seurakuntasali
Aika: 13.10.2020 klo 17.00-20.19
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
Guido Kriik, kirkkomusiikin asiantuntija, poistui §77 aikana ennen asian päätöstä
Nelli Sopenkivi, sihteeri

72§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

73§
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.

74§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

75§
Pöytäkirjan tarkastaminen
Esitys:
Valitaan:
1. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
2. päätetään tarkastaa pöytäkirja välittömästi kokouksen jälkeen.
Päätös:
1. Valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Lasse Virtanen ja Arja-Leena Rouvali
2. päätetään tarkastaa pöytäkirja välittömästi kokouksen jälkeen.

76§
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.

77§
Kanttorin viran täyttö
Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 1.9.2020 / 66§ päättänyt julistaa MeriPorin seurakunnan c-kanttorin viran auki KirkkoHR -palvelussa 2.9.2020 alkaen.
Viran tehtäviin kuuluvat jumalanpalvelukset, toimitukset, hartaudet ja muut
seurakuntatilaisuudet, kuoro- ja/tai musiikkiryhmätoiminta sekä osallistuminen

varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyöhön. Peruskanttorin työn lisäksi
odotamme bändisoiton hallitsemista sekä monipuolista seurakunnan hengellisen
elämän rakentamista kirkkomusiikin eri tyylilajien keinoin. Valittavalta
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.
Meri-Porin seurakunnan c- kanttorin viran hakuaika päättyi 30.9.2020 klo 15.
Määräaikaan mennessä tuli kuusi hakemusta, joista viisi täytti viran
kelpoisuusvaatimukset ja heidät on kutsuttu haastatteluun.
Haastatteluun on kutsuttu klo 17.10 Eero Hoikkala,
klo 17.35 Jari Ketola
klo 18.00 Janne Koskela
klo 18.25 Jussi Uutaniemi
klo 18.50 Marjaana Miettinen, joka saa osallistua
haastatteluun etänä videoyhteyksien välityksellä
pitkästä välimatkasta ja koronasäädöksistä johtuen.
Haastatteluun kuuluu osana musiikkinäytteen antaminen. Musiikkinäyte koostuu
lyhyestä vapaavalintaisesta urkukappaleesta, laulunäytteestä ilman säestystä ja
primavista -esityksestä.
Haastatteluun osallistuu kirkkomusiikin asiantuntijana Keski-Porin seurakunnan
kanttori Guido Kriik, jonka vs. kirkkoherra on pyytänyt antamaan
seurakuntaneuvostolle puolueettomat lausunnot haastattelussa saaduista
musiikkinäytteistä. Haastatteluun on varattu 20 minuuttia kullekin hakijalle.
Puheenjohtaja muutti esitystään: Marjaana Miettinen perui ja veti hakemuksensa
pois 12.10.2020 ja Jari Ketola perui haastatteluun tulonsa 13.10.2020.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto
1. haastattelee hakijat ja kuuntelee heidän antamansa
musiikkinäytteet
2. päättää c-kanttorin viran täyttämisestä 1.11.2020 tai
sopimuksen mukaan.
3. edellytetään
virkaan
valitulta
rikosrekisterin
toimittamista ennen viran vastaanottamista, sekä
määrää 6 kk:n koeajan.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto
1. haastatteli hakijat ja kuunteli heidän antamansa
musiikkinäytteet
2. päätti c-kanttorin viran täyttämisestä 1.11.2020 tai
sopimuksen mukaan. Seurakuntaneuvosto suoritti
suljetun lippuäänestyksen: valituksi tuli yhdeksällä
äänellä Eero Hoikkala. Kolme ääntä sai Jussi
Uutaniemi. Mikäli Eero Hoikkala ei ota virkaa
vastaan, varalle valitaan Jussi Uutaniemi.
3. edellyttää
virkaan
valitulta
rikosrekisterin
toimittamista ennen viran vastaanottamista, sekä
määrää 6 kk:n koeajan.
LaVa-arvio:
tehty kokouksessa 3.3.2020/31§: Päätöksellä on vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Nykyisellään kanttorin mahdollisuudet osallistua varhaisnuoriso-, nuoriso- ja
rippikoulutyöhön ovat olleet melko rajalliset. Esitetty virkajärjestely parantaisi
huomattavasti lasten ja nuorten toimintamahdollisuuksia. Kanttori, jonka virkaan
kuuluu myös varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö, mahdollistaisi uusien ja
nykyisten toimintamuotojen kehittämisen sekä uusien lasten ja nuorten
tavoittamisen mukaan seurakunnan toimintaan.

78§
Kolehtisuunnitelma 1.11.- 27.12.2020
su 1.11. Uskonpuhdistuksen muistopäivä: hiippakunnallinen kolehti
diakoniatyön tukemiseen. Diakonia on meitä kaikkia koskevaa kristillistä
vastuuta lähimmäisestä. Diakoniatyössä kohdataan vaikeassa elämäntilanteessa
eläviä ihmisiä, joiden henkisen ja aineellisen tuen tarve on suuri ja omat
voimavarat vähäiset. Turun arkkihiippakunta tulee seurakuntien diakoniatyötä
järjestämällä ammatillista osaamista kehittävää koulutusta diakoniatyöstä
vastaaville työntekijöille.

su 8.11. 23. sunnuntai helluntaista Antakaa toisillenne anteeksi - Lapsiperheiden
vanhempien tukemiseen Nuori kirkko ry:n Perheystävätoiminnan kautta. Nuori
kirkko ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite
3201.
su 15.11. Valvomisen sunnuntai Valvokaa! Kestävyyden puolesta - Kolehti
ilmastotyöhön, yhteisölliseen puidenistutus- ja metsiensuojelutyöhön mm.
Nepalissa ja Tansaniassa Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura
ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi

su 22.11. Tuomiosunnuntai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai) Kristus,
kaikkeuden Herra - Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme
tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallitus, PL 210, 00310 Helsinki,
viitenumeroluettelo
su 29.11. 1. adventtisunnuntai Kuninkaasi tulee nöyränä Pakolaisten auttamiseen
muun muassa tukemalla toimeentulon hankkimista ja tarjoamalla lapsille
mahdollisuuksia palata kouluun Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon
Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 6.12. 2. adventtisunnuntai, Itsenäisyyspäivä Kuninkaasi tulee kunniassa /
Kiitos isänmaasta Kolmen veteraanijärjestön hengelliseen työhön
Veteraanivastuu ry:n kautta. Veteraanivastuu ry, PL 600, 00521 Helsinki, FI83
1555 3000 1109 82.
su 13.12. 3. adventtisunnuntai Tehkää tie Kuninkaalle – vapaa kolehti
Lähetystyön tukemiseen Venäjällä, Tansaniassa, Israelissa ja Thaimaassa
Uusheräyksen Keskusliiton kautta. Uusheräyksen Keskusliitto ry, PL 26, 85101
Kalajoki, FI16 5099 0720 0916 60, viite 3040.
su 20.12. 4. adventtisunnuntai Herran syntymä on lähellä Kristittyjen perheiden
traumaterapiaan, vertaistukiryhmien toimintaan, raamatunopetukseen sekä
koulutukseen Irakissa ja Syyriassa toimivissa "Toivon keskuksissa” Open Doors
Finland ry:n kautta. Open Doors Finland ry, PL 71, 02701 Kauniainen, FI92 5720
2320 2102 75.
to 24.12. Jouluaatto Lupaukset täyttyvät to 24.12. Jouluyö Teille on syntynyt
Vapahtaja! – vapaa kolehti oman seurakunnan diakoniatyölle, yökirkossa oman
seurakunnan nuorisotyölle
pe 25.12. Jouluaamu ja -päivä Nyt Betlehemiin! – oman seurakunnan lapsi- ja
varhaisnuorisotyölle
la 26.12. Tapaninpäivä (2. joulupäivä) Kristuksen todistajat -oman seurakunnan
nimikkoläheteille Suomen Lähetysseuran kautta
su 27.12. Apostoli Johanneksen päivä (3. joulupäivä) Jumala on rakkaus Kirkkomusiikin päivän 2020 järjestämiseen Suomen Kirkkomusiikkiliiton
kautta. Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry, Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki,
FI39 8000 1800 7433 70.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

LaVa-arvio: Kolehtisuunnitelmassa on huomioitu myös lapset ja perheet.

79§
Ilmoitusasiat
-

päätösluettelot

-

taloustilanne

-

muut ajankohtaiset asiat: collegetakkien sovitus

-

Meri-Porin alueen yhdistyksille on lähetetty kutsu vanhusten joulujuhla
suunnitteluun, Anne Kause luki kutsun seurakuntaneuvostolle ja kertoi
yhdistyksien halukkuudesta tehdä yhteistyötä.

80§
Valitusosoitus
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

81§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen iltavirteen ja yhteiseen Herran siunaukseen.

Kokouksen puolesta

_______________________________
Helena Kuusiranta, pj

_______________________________
Nelli Sopenkivi, sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi
Porissa 13. päivänä lokakuuta 2020.

_______________________________
Lasse Virtanen

_______________________________
Arja-Leena Rouvali

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta Meri-Porin seurakuntatoimiston, Pihlavan kirkkotie 5,
ilmoitustaululla 14.10.-14.11.2020
_____________________________
Nelli Sopenkivi, sihteeri

