SEURAKUNTA KAIKILLE

Keski-Porin kirkko

Juseliuksen mausoleumi

Keski-Porin kirkko valmistui Porin ydinkeskustaan vuonna 1863.
Upea, uusgoottilaista tyyliä edustava kivikirkko rakennettiin
korvaamaan Porin palossa palanut kirkko. Toukokuussa 1852
syttynyt tulipalo tuhosi noin kolme neljäsosaa kaupungin rakennuskannasta jättäen suurimman osan kaupungin asukkaista
kodittomiksi.

Käppärän hautausmaalla sijaitsevan mausoleumin rakennutti
liikemies F. A. Jusélius tuhkarokon jälkitautiin kuolleen tyttärensä
Sigridin muistolle. Sigrid oli kuollessaan vain 11-vuotias, ja
ainoan lapsen menetys mursi isän sydämen.

Tulipalon jälkeen Porille suunniteltiin uusi asemakaava, jonka
mukaan Porin nykyinen ydinkeskusta on rakennettu. KeskiPorin kirkko edustaakin mittavan palon jälkeistä aikaa.

Uusgotiikkaa edustava mausoleumi valmistui vuonna 1903.
Mausoleumin seiniä kiertävät Akseli Gallen-Kallelan freskot,
jotka kuvaavat ihmisten eri ikäkausia ja katoavaisuutta. Mausoleumin pohjakerroksen hautaholvin keskellä sijaitsee Sigridin
valkoisesta marmorista tehty sarkofagi.

Kirkot urut ovat niittäneet mainetta urkutaitelijoiden keskuudessa. Vuonna 2007 valmistuneita urkuja pidetään Suomen
parhaina ranskalais-romanttisina urkuina.

F. A. Jusélius perusti tyttärensä muistoksi myös Sigrid Juséliuksen Säätiön, joka myöntää merkittäviä apurahoja lääketieteelliseen tutkimukseen, jotta vastaavia tragedioita ei enää syntyisi.

Monimuotoisuus on vahvuus
Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymä on kuudesta
yksilöllisestä seurakunnasta muodostuva kokonaisuus, jossa
on yli 63 500 jäsentä. Niin maantieteellisesti kuin jäsenmääräisestikin toisistaan eroavat seurakunnat muodostavat tiiviin
yhtymän, jossa jokainen seurakuntalainen on lämpimästi
tervetullut osallistumaan kirkon toimintaan.

Jokainen seurakunta tarjoaa monipuolisia kirkollisia palveluita
jumalanpalveluksista diakoniatyöhön ja kerhoista keskusteluryhmiin. Tarjoamme jäsenillemme iloa, hengellisyyttä, yhteisöllisyyttä ja tukea.
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LAVIAN KIRKKO

LÄNSI-PORIN KIRKKO

KESKI-PORI on lähes 20 000 jäsenellään suurin seurakuntamme.
Porin ydinkeskustassa sijaitsevana se on perinteinen keskustan
seurakunta, joka perustettiin vuonna 1963 Teljän seurakunnan
erottauduttua omaksi kokonaisuudekseen. Keski-Porin seurakunta tarjoaa erittäin monipuoliset lähipalvelut kaikenikäisille
seurakuntalaisille.
LAVIAN SEURAKUNTA on yhteisöllinen, noin 1 600 jäsenen
maaseutuseurakunta Järvi-Porissa. Kaunis, vuonna 1823
valmistunut puukirkko, kappeli ja seurakuntakoti kokoavat
seurakuntalaiset yhteen. Työntekijät järjestävät yhdessä seura-

AHLAISTEN KIRKKO

kuntalaistehtävistä huolehtivien seurakuntalaisten kanssa
runsaasti toimintaa jumalanpalveluksista kerhoihin ja erilaisiin
tapahtumiin.
LÄNSI-PORIN SEURAKUNTA on elinvoimainen ja kaikenikäisiä
palveleva seurakunta, jossa on yli 12 000 jäsentä. Uudisrakentaminen tuo jatkuvasti uusia perheitä seurakuntaamme.
Työssämme painotamme lapsi- ja nuorisotyötä muita työaloja unohtamatta. Monipuolisesta toiminnasta esimerkkeinä
mainittakoon vauvaklubi, päivä- ja perhekerhot, kokkikerhot,
nuortenillat, kuorotoiminta, majataloillat, jumalanpalvelukset
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NOORMARKUN KIRKKO

TELJÄN KIRKKO
NOORMARKUN SEURAKUNTA on yli 5 000 jäsenen yhteisöllinen maaseutuseurakunta, jolla on pitkät perinteet monipuolisen toiminnan järjestämisessä. Erilaiset kerhot, keskusteluryhmät ja kuorot kokoavat jäseniä yhteen. Kauniissa, 1930-luvulla
valmistuneessa kirkossa hiljennytään Jumalan sanan äärellä.
PORIN TELJÄN SEURAKUNTA on erittäin aktiivinen, lähes
18 000 jäsenen seurakunta, jossa korostuu lähimmäisenrakkaus
ja seurakuntalaisten osallistaminen monipuoliseen toimintaan.
Seurakunnassa on vahvat messuyhteisöt, joissa vastuunkantajina on runsaasti seurakuntalaisia. Eri työalat toimivat yhdessä,
mistä erityisenä osoituksena on yhteinen Syke-keskiviikko:
rukouksen, Sanan, aterian ja kohtaamisen yhteys.

sekä diakonia- ja lähetyspiirit. Kutsumme kaikkia Jumalan
sanan äärelle!
MERI-PORIN SEURAKUNTA syntyi vuoden 2015 alussa, kun
Ahlaisten, Reposaaren ja Pihlavan seurakunnat yhdistyivät.
Jokaisella alueella on oma, vahva identiteettinsä, mikä rikastaa
uuden seurakunnan toimintaa. Aktiivisessa noin 7 400 jäsenen
seurakunnassa kehitetään erityisesti jumalanpalveluselämää,
lapsi- ja nuorisotyötä sekä vapaaehtoistyötä. Reposaaren kaunis
puukirkko toimi tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja rouva
Jenni Haukion vihkikirkkona.
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Palveleva hautaustoimisto.
Surun kohdatessa omaisten apuna, kaikki palvelut.

Yhteinen seurakuntatyö palvelee
Yhteinen seurakuntatyö (YSK) palvelee ihmisiä uskon ja elämän
asioissa. YSK toteuttaa seurakuntien yhteisiä palvelutehtäviä.
Se on jatkuvasti kehittyvä, elävä ja toimiva työyksikkö, joka
uusiutuu koko ajan ollakseen mukana kaikkialla, missä ihmisetkin ovat. YSK on ihmisten rinnalla keskellä elämää välittäen
lähimmäisestä, auttaen jokaista, joka apua tarvitsee.
Päätehtäväalueemme: sairaalasielunhoito, perheneuvonta,
diakonia, kasvatus, jäsenrekisteri ja kurssikeskukset.

Luotettavaa, ammattitaitoista ja joustavaa
palvelua niin kotitalouksille kuin yrityksillekin.
Täyden palvelun pesula.
Juhlapuvuista mattoihin,
pyyhkeistä pussilakanoihin,
vaikka kotiin kuljetettuna.
Ojantie 11, 28130 Pori
Puh. 02 635 1222

Muista
kuljetuspalvelumme!

www.pesupori.fi

PORIN EVANKELISLUTERILAINEN
SEURAKUNTAYHTYMÄ
Juhlia ammattitaidolla
jo vuodesta 1997
Lounaita & catering-palveluita
www.viikinhelmi.fi

Luotettavaa ja ammattitaitoista hautauspalvelua vuodesta 1918
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