MERI-PORIN SEURAKUNTA
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Meri-Porin seurakuntaneuvosto

9/2020

Paikka: Pihlavan kirkon seurakuntasali
Aika: 8.12.2020 klo 17.00 – 18.19
Läsnä:

Kuusiranta Helena, pj
Heilimä Janne
Frangén Aija-Mari
Gustafsson Tarja
Kause Anne
Koivusilta Jan
Kukkakorpi Raija
Leppiniemi Tellervo
Peltola Janna, pois
Rouvali Arja-Leena, pois
Säämäki Matti
Viitala Matti
Virtanen Lasse, pois
Multanen Raija-Liisa, varajäsen
Nelli Sopenkivi, sihteeri

95§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

96§
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.

97§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

98§
Pöytäkirjan tarkastaminen
Esitys:
Valitaan:
1. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
2. päätetään tarkastaa pöytäkirja välittömästi kokouksen jälkeen.
Päätös:
1. Valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Anne Kause ja Janne Heilimä
2. päätetään tarkastaa pöytäkirja välittömästi kokouksen jälkeen.

99§
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.

100§
Lausunto Asunto Oy Porin Santojentie 15 -liiketilan osakkeiden myynnistä
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 4.11.2020 / §141 pyytänyt Meri-Porin
seurakuntaneuvostolta lausuntoa Meri-Porin seurakunnan käyttämän liiketilan Asunto
Oy Porin Santojentie 15 -nimisen yhtiön hautainhoitorahaston omistamien osakkeiden
myynnistä (liite1).

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 seurakunnassa Kaanaassa sijaitseva Asunto Oy Porin Santojentie 15 –
niminen liiketila on ollut ongelmallinen ja vähäisessä käytössä viime vuosina, ja
kuluvan vuoden aikana sen käytöstä on luovuttu.

Esitys:
Meri-Porin seurakuntaneuvosto antaa hyväksyvän lausunnon Kaanaassa
sijaitseva Asunto Oy Porin Santojentie 15 – nimisen yhtiön
hautainhoitorahaston omistamien osakkeiden myynnistä.

Päätös:

Esityksen mukaan.

LaVa: Toimitilassa ei ole järjestetty viime aikoina lasten ja nuorten toimintaa. Toiminta
on aikoinaan loppunut sen vuoksi, että lapset ja nuoret ovat osallistuneet toimintaan
Pihlavassa. Toimitilan myyminen ei täten heikennä seurakunnan tarjoamaa toimintaa
lapsille ja nuorille.

101§
Ympäristödiplomin hakeminen
Kirkko on perustanut oman ympäristöjärjestelmän, Kirkon ympäristödiplomin, vuonna
2001. Turun arkkihiippakunta on kannustanut seurakuntia hankkimaan oman
ympäristödiplomin oman esimerkkinsä ja tiedottamisensa perusteella.
Ympäristökysymykset koskettavat kaikkea seurakunnan toimintaa. Ympäristödiplomin
hankkimisella on merkittävä rooli luomisen teologiaan ja luomakunnan varjelemiseen
perustuvassa seurakunnan ympäristövastuun toteuttamisessa.
Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan uudistettu laitos tuli voimaan 23.9.2020.
Päivitetty käsikirja vastaa uusiin ympäristöhaasteisiin ja vaatimuksiin sekä on osa
siirtymistä kohden hiilineutraaliutta Kirkon energia- ja ilmastostrategian Hiilineutraali
kirkko 2030 mukaisesti.

Seurakuntayhtymässä diplomi myönnetään yhtymälle. Sen hankkimiseen vaaditaan,
että vähintään puolet seurakuntayhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostoista on
tehnyt päätöksen sitoutua ympäristödiplomin hankintaan.
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 4.11.2020/ § 147 todennut
ympäristödiplomin hakemisen tärkeäksi ja pyytänyt seurakuntaneuvostoilta lausuntoa
ympäristödiplomin hankkimisesta Porin ev. lut. seurakuntayhtymään.

Esitys:
Seurakuntaneuvosto päättää
1. puoltaa Porin seurakuntayhtymän ympäristödiplomin
hakemista
2. Meri-Porin
seurakunnan
osallistuvan
Porin
seurakuntayhtymän ympäristödiplomihankkeeseen.
Päätös:
Seurakuntaneuvosto päätti
1. esityksen mukaan
2. esityksen mukaan.

LaVa: Lasten ja nuorten ympäristökasvatus on tärkeää ja seurakunnan osallistuminen
yhtymän ympäristödiplomihankkeeseen on omiaan lisäämän työntekijöiden osaamista
näissä asioissa. Ympäristöstä huolehtiminen on myös huolehtimista lasten ja nuorten
tulevaisuudesta. Täten päätöksellä on merkittävää vaikutusta lapsiin ja nuoriin.

102§
Seurakuntaneuvoston jäsenen vaihtuminen
Seurakuntaneuvosto toteaa Kyllikki Korpelan luottamustoimen päättyneeksi
seurakuntaneuvostossa. Hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi kutsutaan Janna
Peltola.

Esitys:
Seurakuntaneuvosto
1. merkitsee tiedoksi Kyllikki Korpelan luottamustoimen
päättymisen
2. merkitsee tiedoksi Janna Peltolan luottamustoimen alkamisen
seurakuntaneuvostossa

Päätös:
Seurakuntaneuvosto
1. Merkitsee tiedoksi
2. merkitsee tiedoksi.

103§
Meri-Porin seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmä
Meri-Porin seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 10.11.2020 /§ 88
päättänyt perustaa nuorten vaikuttajaryhmän, ja pyytänyt nuorisotyöntiimiltä esitystä
ryhmästä, sen käytännöistä ja yhteydestä hallintoon.
Vaikuttajaryhmän perustamisen on todettu edellyttävän:
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.
Nuorisotyöntiimi on antanut esityksensä (liite 2).
Esitys:
Seurakuntaneuvosto päättää
1) nuorten vaikuttajaryhmän nimeksi tulee nuorten ehdotus Suuntima
2) valita kolme tai neljä nuorta jäseniksi toimintakaudelle
3) valita ryhmän jäseniksi kaudelle 2021-2023: Emilia Pihl, Iiris Petäjä
ja Suvi Stenroos
4) ryhmän jäsenet vaihtuvat kolmen vuoden välein, tai mikäli nuori
muuttaa seurakunnan alueelta pois
5) pitää yhteyttä nuorten vaikuttajaryhmään valitsemansa edustajansa
välityksellä ja vuosittaisella yhteistapaamisella
6) valita seurakuntaneuvoston edustajaksi Suuntima -ryhmään Jan
Koivusillan
7) toimintakauden aikana poisjääneiden tilalle voidaan valita uudet
henkilöt
8) ryhmän varsinaisen jäsenen tulee olla 14- 30 vuotias.
Päätös:
Seurakuntaneuvosto päätti
1)
2)
3)
4)
5)

Esityksen mukaan
esityksen mukaan
esityksen mukaan
esityksen mukaan
esityksen mukaan

6) esityksen mukaan
7) esityksen mukaan
8) esityksen mukaan.

LaVa: Päätöksellä on välittömiä LAVA-vaikutuksia. Päätöksen ikärajauksella ja
muilla rajauksilla varmistetaan hyvin, että mukana olevat edustavat nuorten
ikäluokkaa ja Meri-Porin aluetta.

104§
Ilmoitusasiat
-

päätösluettelot

-

taloustilanne

-

pöytäkirjanotteet

105§
Valitusosoitus
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

106§
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 8. päivänä joulukuuta 2020.

_______________________________
Anne Kause

_______________________________
Janne Heilimä

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta Meri-Porin seurakuntatoimiston, Pihlavan kirkkotie 5,
ilmoitustaululla 9.12.2020-9.1.2021
_____________________________
Nelli Sopenkivi, sihteeri

