MERI-PORIN SEURAKUNTA
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Meri-Porin seurakuntaneuvosto

1/2020

Aika ja paikka
tiistaina 21.1.2020 klo 17.00 –18.36 Pihlavan kirkko
Läsnä:

Kuusiranta Helena, pj
Heilimä Janne
Frangén Aija-Mari
Gustafsson Tarja
Kause Anne, saapui 1§ aikana
Koivusilta Jan
Korpela Kyllikki
Kukkakorpi Raija
Leppiniemi Tellervo,
Rautio Marja
Rouvali Arja-Leena
Säämäki Matti
Viitala Matti
Sopenkivi Nelli, sihteeri, poistui 8§ ajaksi

1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.
2§
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:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:
Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

4§
Pöytäkirjan tarkastaminen
Esitys:
Valitaan:
1. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
2. päätetään tarkastaa pöytäkirja välittömästi kokouksen jälkeen.
Päätös:
Valittiin:
1. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Janne Heilimä ja Raija Kukkakorpi
2. päätettiin tarkastaa pöytäkirja välittömästi kokouksen jälkeen.

5§
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:
-Reposaaren kirkon luiska vettynyt ja liukas. Pakkasen tullen vielä liukkaampi.
-Ahlaisten kirkon luiskalla sama asia.
-Meri-Porin Eläkkeensaajat järjestävät 2. kesäkuuta 2020 kirkkopäivät yhdessä MeriPorin seurakunnan kanssa.
-Kirkkojen lämmittäminen.
-Kirkolliskokous ja Hiippakuntavaalien maallikkoedustajan vaalin yhteydessä olisi
hyvä pitää seurakuntaneuvoston kokous toimintakertomus 2019 hyväksymiseksi.
-Seurakuntaneuvosto kävi keskustelua asioista.

6§
Nuorisotyönohjaajan viran täyttö
Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 26.11.2019/126§ päättänyt julistaa Meri-Porin
seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran auki tehtävän pääasiallisena sisältönä kouluikäisten
kerho-, retki- ja leiritoiminta, rippikoulutyö sekä osallistuminen nuorisotyöhön.
Nuorisotyönohjaajan virka on ollut auki KirkkoHR -palvelussa 27.11. -11.12.2019.
Kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan kelpoisuuden antavat 210 opintopisteen laajuinen
sosiaali – ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK) ja 210 opintopisteen
laajuinen humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto (yhteisöpedagogi AMK). Kirkon
säädöskokoelma nro 102. Tutkinto tulee olla suoritettuna ennen viran vastaanottamista.
Hakuajan sisällä sähköisen rekrytointipalvelun kautta virkaa haki kolme henkilöä;
sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyönohjaaja Jenna Johansson, sosionomi (AMK), kirkon
nuorisotyönohjaajaopiskelija Anna-Maria Rajala sekä sosionomi (AMK), kirkon
nuorisotyönohjaajaopiskelija Emmastiina Hesso. Yksi hakija, toiminnanjohtaja, yrittäjä
Marko Nieminen, lähetti avoimen hakemuksensa sähköpostitse pyydetyn KirkkoHR palvelun sijaan. Seurakuntaneuvostolle jaetaan kokouksessa virkaa hakeneista
hakijayhteenveto.
Haastatteluun on seurakuntaneuvoston kokoukseen kutsuttu klo 17.05 sosionomi (AMK),
kirkon nuorisotyönohjaaja Jenna Johansson ja klo 17.30 sosionomi (AMK), kirkon
nuorisotyönohjaajaopiskelija Anna-Maria Rajala. Anna-Maria Rajala on perunut
haastatteluun osallistumisensa ja vetää hakemuksensa pois.
Esitys: Seurakuntaneuvosto
1. haastattelee hakijan
2. päättää nuorisotyönohjaajan viran täyttämisestä 1.3.2020
alkaen tai sopimuksen mukaan tai avaa viranhaun
uudelleen.
3. edellyttää, että virkaan valittava esittää ennen viran
vastaanottamista työterveyshuollon antaman hyväksyttävän
lääkärintodistuksen ja RRL 6§ 2 mom. mukaisen
rikosrekisteriotteen
4. päättää määrätä valittavalle kuuden kuukauden koeajan

Päätös: Seurakuntaneuvosto
1. haastatteli hakijan
2. päätti valita Jenna Johanssonin nuorisotyönohjaajan virkaan 1.3.2020 alkaen
3. edellyttää, että virkaan valittava esittää ennen viran vastaanottamista
työterveyshuollon antaman hyväksyttävän lääkärintodistuksen ja RRL 6§ 2
mom. mukaisen rikosrekisteriotteen
4. päätti määrätä valittavalle kuuden kuukauden koeajan

LaVa -arvionti on tehty viran aukaisemisen yhteydessä 26.11.2019/126§.

7§
Seurakuntasihteeri Pirjo Ojavallin virasta irtisanoutuminen
Seurakuntasihteeri Pirjo Ojavalli on toimittanut seurakuntaneuvostolle osoitetun seuraavan
sisältöisen kirjeen (Liite 1.)
”Ilmoitan irtisanoutuvani Meri-Porin seurakuntasihteerin virasta 1.1.2020 alkaen, koska
kyseisen seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 10/2019 (29.10.2019 ) §112
valinnut minut saman seurakunnan diakonian virkaan alkaen 1.1.2020.
Ohessa lääkärintodistus
rikosrekisteriote
Porissa 16.12.2019 Pirjo Ojavalli ”
Esitys:
Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi Pirjo Ojavallin irtisanoutumisen virasta
16.12.2019 alkaen.
Päätös:
Merkitään tiedoksi.
LaVa: Ei erityistä LaVa-vaikutusta.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Tiedoksi: Pirjo Ojavalli, palkat

8§
Seurakuntasihteerin viran täyttäminen Meri-Porin seurakunnassa
Meri-Porin seurakunnan seurakuntasihteeri Pirjo Ojavallin irtisanouduttua 16.12.2019 hänen
tultuaan valituksi diakonian virkaan 1.1.2020 alkaen, seurakuntasihteerin virka on
mahdollista täyttää.
Lähtökohtaisesti avoimeksi tullut virka on julistettava haettavaksi ja virkasuhteeseen
ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista hakumenettelyä. Virkasuhteeseen, joka on
julkisesti haettavana, tulee ottaa henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ja täyttää
kelpoisuusvaatimukset. KL 6 §12
Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää ilmoituksen julkistamisesta. KL6 § 10.
Viranhakuilmoitus voidaan julkaista aikaisintaan 22.1.2020, ja viranhaku päättyisi 4.2.2020
klo 15.

Hakuilmoituksessa on hyvä olla ainakin seuraavat asiat:
Meri-Porin seurakunnan seurakuntasihteerin virka
Haemme avoinna olevaan seurakuntasihteerin virkaan ahkeraa, palvelualtista ja
monipuolisesta toimenkuvasta kiinnostunutta henkilöä. Tehtävässä painottuvat asiakas- ja
palvelumyönteisyys, yhteistyötaidot, ulkoinen ja sisäinen tiedotus ja viestintä, yhteydenpito
eri sidosryhmien kanssa, sihteerintaidot ja vahva IT-osaaminen. Seurakuntasihteerillä tulee
olla soveltuvuus kiireiseen ja jatkuvasti keskeytyvään työntekoon. Valinnassa arvioidaan
myös valittavan soveltumista työyhteisöön. Eduksi katsotaan seurakuntaelämän tuntemus ja
seurakunnassa käytettävien ohjelmien, kuten mm. KIPA, Katrina ja Domus hallinta. Viran
pätevyysvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava muu soveltuva
tutkinto. Virka on kokoaikainen ja sen vaativuusryhmä on 402.
Virkaan valittavalta vaaditaan hyväksytty lääkärintodistus. Virkaan valittavan on oltava
Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Työ vaatii omalla autolla liikkumisen. Virka täytetään 1.4.2020 alkaen tai sopimuksen
mukaan. Hakuaika on 22.1.2020-4.2.2020 klo 15 asti. Hakemukset pyydämme lähettämään
sähköisen rekrytointipalvelun kautta. Lisätietoja antavat diakoni Pirjo Ojavalli p. 0400
309738 ja vs. khra Helena Kuusiranta p.0400 309733.
Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää
1) seurakuntasihteerin viran auki julistamisesta 22.1.2020 - 4.2.2020
2) haastattelujen aikataulusta ja haastatteluryhmästä
3) julkaista viranhakuilmoituksen KirkkoHR- palvelun kautta

Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti
1) seurakuntasihteerin viran auki julistamisesta 22.1.2020 – 4.2.2020
2) haastattelujen aikataulusta ja haastatteluryhmästä
3) julkaista viranhakuilmoituksen KirkkoHR- palvelun kautta

LaVa-arviointi: Seurakuntasihteerin viran täyttö vaikuttaa koko seurakunnan toimintaan ja
henkilöstöön, ja mahdollistaa siten paremmin myös alle 18-vuotiaiden parissa tehtävää
työtä.

9§
Kolehtisuunnitelma 1.2.2020- 31.5.2020
su 9.2. 3. sunnuntai ennen paastonaikaa - Ansaitsematon armo - vapaa kolehti
Gideontyön esittely kaikissa Meri-Porin kirkoissa. Kolehti Porin seudun Gideoneille.

su 16.2. 2. sunnuntai ennen paastonaikaa - Jumalan sanan kylvö - vapaa kolehti
Evankelisen lähetysyhdistys - ELY ry:n työn tukemiseen kotimaassa sekä Virossa ja Venäjällä
tehtävään lähetystyöhön. Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry, Kokkolantie 12, 43500 Karstula,
FI28 5114 0220 0343 69.
su 23.2. Laskiaissunnuntai - Jumalan rakkauden uhritie
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle, katastrofirahaston valmiuden ylläpitämiseen hätäavun
antamiseksi ihmisten ja luonnon aiheuttamien kriisien uhreille. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210,
00131 Helsinki, viitenumero 951299986. FI08 5723 0210 0215 51.
su 1.3. 1. paastonajan sunnuntai - Jeesus, kiusausten voittaja

- vapaa kolehti

Psykotraumatologian keskuksen (ent. Kidutettujen kuntoutuskeskus) työn tukemiseen Helsingin
Diakonissalaitoksen säätiön kautta. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, Alppikatu 2, 00530
Helsinki, FI50 8000 1200 0618 45.
su 1.3. Markuksen evankeliumi -esityksen yhteydessä vapaaehtoinen kolehti FI25 8000 1600 0607
10 Etiopian NCES Aids-orpojen tukihanke, viite 4 074393 002002 554 ( ei jumalanpalveluskolehti)
su 8.3. 2. paastonajan sunnuntai - Rukous ja usko
Evankeliumiseen median kautta aasialaisille Medialähetys Sanansaattajat ry:n kautta. Medialähetys
Sanansaattajat ry, PL 13, 05801 Hyvinkää, FI78 5062 0320 1903 60.
su 15.3. 3. paastonajan sunnuntai - Jeesus, Pahan vallan voittaja

- vapaa kolehti

Rauhan ja vakauden edistämiseen väkivallan ja kostonkierteiden katkaisemiseksi kehitysmaissa
Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 22.3. Marian ilmestyspäivä - Herran palvelijatar
Kirkon rakentamiseen Faticissa ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisryhmien voimaannuttamiseen
Senegalissa Herättäjä-Yhdistyksen kautta. Herättäjä-Yhdistys ry, PL 21, 62101 Lapua, FI44 4747
1020 0016 55.
su 29.3. 5. paastonajan sunnuntai -Kärsimyksen sunnuntai – hiippakunnallinen kolehti El
Salvadorin kumppanuuskirkon hyväksi
su 5.4. Palmusunnuntai -Kunnian kuninkaan alennustie
Puolustamalla vahvemmaksi - Kolehti nuorten koulutukseen ja henkiseen tukeen mm. Senegalissa
Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet
osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
ma 6.4. Hiljaisen viikon maanantai -Jeesus Getsemanessa – iltakirkoissa ei kolehtia
ti 7.4. Hiljaisen viikon tiistai - Jeesus tutkittavana – iltakirkoissa ei kolehtia

ke 8.4. Hiljaisen viikon keskiviikko -Jeesus tuomitaan – iltakirkoissa ei kolehtia
to 9.4. Kiirastorstai -Pyhä ehtoollinen – vapaa kolehti
Oman seurakunnan nimikkolähettien työn tukemiseen Suomen Lähetysseuran kautta. FI25 8000
1600 0607 10 , viite 4 074393 002002554
pe 10.4. Pitkäperjantai - Jumalan Karitsa – vapaa kolehti
Inkerin kirkon vankilatyöhön. Inkerin evankelisluterilainen kirkko Venäjällä, PL 189, 53100
Lappeenranta, FI90 5620 0910 0018 57.
la 11.4. Pääsiäisyö Kristus on voittanut kuoleman - vapaa kolehti
Rakkaudesta lähimmäiseen - Kolehti diakonia- ja perhetyöhön mm. Kolumbiassa ja Nepalissa
Suomen Lähetysseuran kautta FI25 8000 1600 0607 10 viite 4 074393 001894 585
su 12.4. Pääsiäispäivä -Kristus on ylösnoussut!
Naisten toimeentulon parantamiseen kehitysmaissa tarjoamalla muun muassa ammatti-, viljelys- ja
yrittäjyyskoulutusta Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki,
FI08 5723 0210 0215 51, viitenumero 951301874.
ma 13.4. 2. pääsiäispäivä -Ylösnousseen kohtaaminen -vapaa kolehti
Kaatuneitten Omaisten Liiton hengellisen työn tukemiseen. Kaatuneitten Omaisten Liitto ry, PL
600, 00521 Helsinki, FI73 8000 1100 2214 65.
su 19.4. 1. sunnuntai pääsiäisestä - Ylösnousseen todistajia -vapaa kolehti
Herättäjä-Yhdistyksen lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön käytettäväksi lasten, nuorten ja
opiskelijoiden valtakunnallisten tapahtumien ja leirien järjestämiseen. Herättäjä-Yhdistys ry, PL 21,
62101 Lapua, FI44 4747 1020 0016 55.
su 26.4. 2. sunnuntai pääsiäisestä -Hyvä paimen
Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa 16
vähemmistökielellä Suomen Pipliaseuran kautta. Suomen Pipliaseura ry, PL 54, 00241 Helsinki,
viitenumeroluettelo.
su 3.5. 3. sunnuntai pääsiäisestä -Jumalan kansan koti-ikävä - Ajanjaksoon sidottu kolehti
Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallitus, PL
210, 00310 Helsinki, viitenumeroluettelo
su 10.5. 4. sunnuntai pääsiäisestä -Taivaan kansalaisena maailmassa - Ajanjaksoon sidottu kolehti
Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallitus, PL 210, 00310 Helsinki, viitenumeroluettelo

su 17.5. 5. sunnuntai pääsiäisestä (Rukoussunnuntai) -Sydämen puhetta Jumalan kanssa
Kristillisen spiritualiteetin vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia ja tukemalla
hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten kouluttajien kanssa
Hiljaisuuden Ystävät ry:n kautta. Hiljaisuuden Ystävät ry, PL 18, 37801 Akaa, FI19 5780 3820 0907
43.
to 21.5. Helatorstai - Korotettu Herra – vapaa kolehti
Oman seurakunnan nimikkolähettien työn tukemiseen Suomen Lähetysseuran kautta. FI25 8000
1600 0607 10,viite 4 074393 002002554
su 24.5. 6. sunnuntai pääsiäisestä - Pyhän Hengen odotus
Lasten ja nuorten koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa kunnostamalla
kouluja, tukemalla paikallisia opettajia ja hankkimalla opetusmateriaaleja Kirkon Ulkomaanavun
kautta. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki, FI08 5723 0210 0215 51 viitenumero
951301890.
su 31.5. Helluntaipäivä - Pyhän Hengen vuodattaminen
Kirkon paikallisseurakuntien piirissä toimivien tavoittavien jumalanpalvelusyhteisöjen tukemiseksi
valmennuksella, mentoroinnilla ja tapahtumilla Hengen uudistus kirkossamme ry:n kautta. Hengen
uudistus kirkossamme ry, Otavankatu 1 C 40, 11130 Riihimäki, FI21 2047 1800 1225 24, viite
260206.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

LaVa-arviointi: Lapset ja nuoret on otettu huomioon myös perheiden, että vanhemmuuden
tukemisen myötä niin koti- kuin ulkomailla

10§
Ilmoitusasiat
-

päätösluettelot

-

viranhaltijapäätökset

11§
Valitusosoitus
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

12§
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen yhteiseen Herran siunaukseen.

kokouksen puolesta

______________________________
Helena Kuusiranta, pj

______________________________
Nelli Sopenkivi, sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi
Porissa 21. päivänä tammikuuta 2020.
______________________________
Janne Heilimä

______________________________
Raija Kukkakorpi

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta Meri-Porin seurakuntatoimiston, Pihlavan kirkkotie 5,
ilmoitustaululla 22.1. – 22.2.2020.
_____________________________________
Nelli Sopenkivi, Seurakuntaneuvoston sihteeri
Porissa 22.1.2020

