MERI-PORIN SEURAKUNTA
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Meri-Porin seurakuntaneuvosto

5/2020

Paikka: Pihlavan kirkon seurakuntasali
Aika: 9.6.2020 klo 17.00 – 18.47
Läsnä:

Kuusiranta Helena, pj, poistui §52 ajaksi
Heilimä Janne, pj §52 aikana
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
Nelli Sopenkivi, sihteeri

47§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

48§
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.

49§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

50§
Pöytäkirjan tarkastaminen
Esitys:
Valitaan:
1. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
2. päätetään tarkastaa pöytäkirja välittömästi kokouksen jälkeen.
Päätös:
1.

valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Jan Koivusilta ja Janne Heilimä

2.

päätettiin tarkastaa pöytäkirja välittömästi kokouksen jälkeen.

51§
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.

52§
Piispan vaalin Meri-Porin seurakunnan maallikkovalitsijoiden valitseminen
Piispan virka tulee avoimeksi 1.2.2020 lukien piispa Kaarlo Kallialan
virkasuhteen päättyessä. Viran täyttämiseksi tuomiokapituli on 13.5.2020
määrännyt piispanvaalin toimitettavaksi.
Piispan vaalia koskevat säännökset ovat kirkkolain 23 luvun 16 §:ssä,
kirkkojärjestyksen 18 luvun 1b-1d §:ssä ja kirkon vaalijärjestyksen 87-96a §:ssä.
Vaalissa on ehdokasasettelu ja tarvittaessa kaksivaiheinen vaali. Tuomiokapituli
antaa valitulle viranhoitomääräyksen piispan virkaan.
Piispan vaalissa ovat äänioikeutettuja:
1) hiippakunnan papit;
2) hiippakunnan lehtorit;
3) hiippakunnasta hiippakuntavaltuustoon valitut maallikkojäsenet,
kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat ja kirkkohallitukseen valittu
maallikkojäsen;
4) hiippakunnan seurakuntien maallikkovalitsijat;
5) tuomiokapitulin lakimiesasessori ja maallikkojäsen.
Piispanvaalin ajankohdaksi tuomiokapituli on määrännyt 5.11.2020 klo 13.00.
Mahdollinen toinen vaalipäivä on 3.12.2020 klo 13.00. Piispan vaali toimitetaan
arkkihiippakunnan lääninrovastien koolle kutsumissa kokouksissa.
Kirkkolain 23 luvun 16§:n 2 momentin mukanaan tulee seurakuntien valita
kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen kokouksessa piispan vaalia varten
tuomiokapitulin päättämän määrän maallikkovalitsijoita. Vaalikelpoisuus
maallikkovalitsijaksi määräytyy samoin kuin seurakuntavaaleissa, eli KL 23
luvun 2§:n 1 momentin mukaan.
Seurakunnista (51 kappaletta) valitaan 571 maallikkovalitsijaa. Tuomiokapitulin
määräyksen mukaan seurakuntien ilmoitukset maallikkovalitsijoista tulee
toimittaa tuomiokapituliin 1.7.2020 mennessä. Valitsijoille ei valita
varavalitsijoita.
Meri-Porin seurakunnan piispan vaalin maallikkovalitsijoiden lukumääräksi
arkkihiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt kahdeksan (8) valitsijaa.
Esitys:
Seurakuntaneuvoston maallikkojäsenet valitset Meri-Porin seurakunnan
kahdeksan maallikkovalitsijaa arkkipiispan vaalia varten. Valituksi tulleet
ilmoitetaan kapitulin lähettämällä Piispan vaali 2020 Maallikkovalitsijat kaavakkeella kapituliin asiaan kuuluvin henkilötiedoin 1.7.2020 mennessä.
Päätös:
Valittiin: Matti Säämäki, Janne Heilimä, Tarja Gustafsson, Aija-Mari Frangén,
Raija Kukkakorpi, Tellervo Leppiniemi, Matti Viitala, Jan Koivusilta

53§
Meri- Porin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023 sekä talousarvio
2021
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 13.5.2020/ 43§ päättänyt asettaa
toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2022 laadintaperusteet ja antaa
toimintayksiköille toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. Samalla se on
antanut tehtäväksi määrittää vuodelle 2021 sekä suunnitelmavuosille 2022-2023
perustehtävä, tavoitteet, toiminta talousarviovuoden ja suunnitelmakauden
aikana sekä tunnusluvut 18.6.2020 mennessä.
Kokouskutsun yhteydessä on toimitettu esitys Meri-Porin seurakunnan
talousarvioksi vuodelle 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023
tunnuslukuineen, jotka on valmisteltu työalojen suunnitelmien pohjalta.
Esitys:
1. Seurakuntaneuvosto antaa Meri-Porin seurakunnan toiminta- ja
taloussuunnitelman vuosille 2021-2023 (liite 1).
2. Seurakuntaneuvosto antaa esityksen talousarvioksi vuodelle
2021 (liite 2).
Päätös:
1. Esityksen mukaan.
2. Esityksen mukaan.
LaVa-arvio:
Lapset ja nuoret on huomioitu budjettia tehdessä ja leikkauksia
mietittäessä mahdollisuuksien mukaan. Partiotyöhön kohdistuvien
avustusten leikkaamista on syytä arvioida jatkossa yhteistyössä
partion johtajien ja partiolaisten kanssa. Tulevien leikkausten
varalta tulee tehdä ennakoivaa LaVa -arviointia kerhoissa ja
muussa alaikäisten toiminnassa, jotta myös heidän äänensä saadaan
kuuluviin.

54§
Kolehtilista 7.6. -30.9.2020
Koronaepidemian aikana emme ole voineet toteuttaa kirkkokolehteja suunnitellusti, joten
aiempi kolehtisuunnitelma ei ole toteutunut 16.3.- 31.5.2020. Siksi huomioimme uudessa
suunnitelmassa mahd. mukaan kolehtikohteita, jotka jäivät ilman toteutumista.
su 7.6. Pyhän Kolminaisuuden päivä - Salattu Jumala – vapaa kolehti (korvattu 29.3.)
hiippakunnallinen kolehti El Salvadorin kumppanuuskirkon hyväksi
su 14.6. 2. sunnuntai helluntaista Katoavat ja katoamattomat aarteet
Lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Nuori kirkko ry:n kautta. Nuori kirkko ry,
Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 1203.

la 20.6. Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä) Tien raivaaja - vapaa kolehti (korvattu 12.4.)
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.
su 21.6. 3. sunnuntai helluntaista Kutsu Jumalan valtakuntaan – vapaa kolehti (korvattu 19.4.)
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 28.6. 4. sunnuntai helluntaista Kadonnut ja jälleen löytynyt
Sana kuuluu kaikille - Kolehti evankelioimistyöhön ja teologiseen koulutukseen mm.
Angolassa Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki.
Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
su 5.7. 5. sunnuntai helluntaista Armahtakaa! – vapaa kolehti (korvattu 10.4.)
Inkerin kirkon vankilatyöhön. Inkerin evankelisluterilainen kirkko Venäjällä, PL 189, 53100
Lappeenranta, FI90 5620 0910 0018 57.
su 12.7. Apostolien päivä Herran palveluksessa
Raamatunkäännöstyöhön kuuden kieliryhmän parissa Afrikassa ja Aasiassa Suomen
Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry:n kautta. Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
ry, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, FI83 8000 1501 5451 08, viite 60202.
su 19.7. 7. sunnuntai helluntaista Rakkauden laki – vapaa kolehti (korvattu 3.5)
Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallitus,
PL 210, 00310 Helsinki, viitenumeroluettelo
su 26.7. Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä)
Kirkastettu Kristus Köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen kehitysmaissa muun
muassa toimeentulomahdollisuuksia parantamalla Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon
Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 26.7. mahdolliset erilliset konfirmaatiomessut (muu aika kuin klo 10 jumalanpalvelus),
mikäli koronatilanteen vuoksi pystytään konfirmaatiot tänä pyhänä tai kesän aikana jonain
sunnuntaina pitämään – kolehti oman seurakunnan rippikoulu- ja nuorisotyölle
su 2.8. 9. sunnuntai helluntaista Totuus ja harha -vapaa kolehti (korvattu 10.5.)
Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallitus, PL 210, 00310 Helsinki, viitenumeroluettelo
su 9.8. 10. sunnuntai helluntaista Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa
Koulutus-, seurakunta- ja diakoniatyöhön eteläsudanilaisten pakolaisten keskuudessa
Ugandassa Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta. Suomen Luterilainen
evankeliumiyhdistys SLEY ry, PL 184, 00181 Helsinki, FI13 8000 1500 7791 95.
su 16.8. 11. sunnuntai helluntaista Etsikkoaikoja – vapaa kolehti (korvattu 21.5.)
Oman seurakunnan nimikkolähettien työn tukemiseen Suomen Lähetysseuran kautta. FI25
8000 1600 0607 10, viite 4 074393 002002554
su 23.8. 12. sunnuntai helluntaista Itsensä tutkiminen

Kansan Raamattuseuran koulutuspalveluille, erityisesti seurakuntia ja seurakuntalaisia
varustavan ja rohkaisevan "Kotipaikkakuntamme parhaaksi" -hankkeen toteuttamiseksi.
Kansan Raamattuseuran Säätiö, PL 48, 08101 Lohja, FI73 2103 3800 0055 77.
su 30.8. 13. sunnuntai helluntaista Jeesus, parantajamme – vapaa kolehti
Kolehti oman seurakunnan diakoniatyölle
su 6.9. 14. sunnuntai helluntaista Lähimmäinen Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien
ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon diakoniarahaston kautta. Kirkon diakoniarahasto,
Kirkkohallitus, Eteläranta 8, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

LaVa-arvio:
Kolehtisuunnitelmassa lapset ja nuoret näkyvät melko vähän
suoraan kolehtikohteissa (3/16). Moni muukin kolehtikohteista
kuitenkin suuntaa kolehtivarojaan myös alle 18-vuotiaisiin mm.
perheisiin kohdistuvan työn kautta.
55§
Ahlaisten ja Reposaaren kirkkoihin vitriinit
Reposaaren kirkko hyväksyttiin Tiekirkoksi vuonna 2019 ja Ahlaisten kirkko
vuonna 2020. Molemmissa kirkoissa on historiallisesti ja kirkollisesti arvokkaita,
kauniita vanhoja liturgisia vaatteita sekä kirkollista esineistöä, joka olisi tarpeen
saada nähtäville ja arvolleen sopivaan säilytykseen. Arvokkaita ja vanhoja
kasukoita vuosilta 1790 ja 1817 säilytetään nyt pahvilaatikoissa. Vanhimmat
esineet Ahlaisten kirkossa ovat, kuten öylättirasiana käytetty juomakannu jo
1600-luvulta, pienemmät tinaiset kynttiläjalat vuodelta 1694 ja ehtoolliskalkki
vuodelta 1746. Liitteissä 3 - 11 on kuvia kirkkojen arvokkaasta esineistöstä, joita
säilytetään kassakaapissa, eivätkö ne siksi ole seurakuntalaisten ja Tiekirkko vieraiden nähtävillä.
Molempien vanhojen seurakuntien päätearkistosta on löytynyt ko. seurakuntien
vanhaa kirkollista, osin ehkä arvokastakin kirjallisuutta. Joitakin vanhoja
Raamattuja tai muita seurakuntien käytössä olleita kirkollisia kirjoja voisi asettaa
näytille vitriiniin. Kirkon ja seurakunnan arvoesineistöä esittelevät
näyttelyvitriinit ovat yleisiä monissa luterilaisissa kirkoissa, ja varsinkin
Tiekirkoissa. Kirkon arvoesineistö on kansallista kulttuuriomaisuutta. Sen
asianmukainen hoitaminen ja säilyttäminen tuleville sukupolville on
seurakunnan oikeus ja velvollisuus.
Ahlaisten kirkon osalta seurakuntaneuvosto teki jo esityksen 5.4.2016 /41§ Esitys
näyttelytilasta Ahlaisten kirkkoon, mutta tämä esityksen etenemisestä ja
jatkovalmistelusta ei ole selkeää tietoa.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto esittää Porin seurakuntayhtymän yhteiselle
kirkkoneuvostolle Ahlaisten ja Reposaaren kirkkoihin kirkolliselle
esineistölle tarkoitettujen vitriinien suunnittelua ja hankkimista
kirkollisesti arvokkaiden esineiden ja liturgisten vaatteiden
turvalliseen säilytykseen ja nähtäville saamiseksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.

LaVa-arvio:
Arvoesineiden esillepano vitriineihin mahdollistaa
opetuskäytön turvallisesti myös lasten ja nuorten kanssa.

niiden

56§
Ilmoitusasiat
-

päätösluettelot

-

viranhaltijapäätökset

-

taloustilanne

57§
Valitusosoitus
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

58§
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen iltavirteen ja Herran siunaukseen.

Kokouksen puolesta

_______________________________
Helena Kuusiranta, pj

_______________________________
Nelli Sopenkivi, sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi
Porissa 9. päivänä kesäkuuta 2020.

_______________________________
Jan Koivusilta

_______________________________
Janne Heilimä

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta Meri-Porin seurakuntatoimiston, Pihlavan kirkkotie 5,
ilmoitustaululla 10.6.-10.7.2020
_____________________________
Nelli Sopenkivi, sihteeri

