Yhteinen seurakuntatyö
Kirkko keskellä elämää

Yhteinen seurakuntatyö
Porin evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän yhteinen
seurakuntatyö noudattaa kirkon toiminnallisia linjauksia
ja toteuttaa osaltaan seurakuntayhtymän perustehtävää:
kirkko Porissa välittää sanomaa Jumalasta ja välittää
ihmisistä.
Yhteisen seurakuntatyön toimintastrategia on seurakuntayhtymän toiminnan mukaista. Strategia luo perusteet
yhteiselle seurakuntatyölle ja ohjaa toiminnan suuntaa.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa

Yhteisen seurakuntatyön keskus
Seurakuntien yhteinen palveluyksikkö on kirkko keskellä
elämää. Se palvelee ihmisiä elämän ja uskon asioissa.
Yhteisen seurakuntatyön keskus (YSK) toteuttaa seurakunnan perustehtävää hoitamalla niitä tehtäviä ja
palveluja, jotka toteutetaan yhdessä. YSK on jatkuvasti
kehittyvä työyksikkö, joka tekee yhteistyötä yli kaikkien
rajojen ja muuttuu toimintaympäristönsä mukana.

MISSIOMME
Palvelemme ihmisiä elämän ja uskon asioissa.

1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on GoZee-kuvake.

PERUSTEHTÄVÄMME
Toteutamme seurakuntien yhteistä palvelua
seurakuntayhtymässä.

360º
panoraama

TOIMINTA-AJATUKSEMME
Teemme yhteistyötä yli kaikkien rajojen ja muutumme
toimintaympäristön kehityksen mukaisesti.

Kuva
galleria

Kuvake

Silokallio ja Junnila

– toimintakeskukset luonnon
taianomaisissa maisemissa
Silokallion toimintakeskus sijaitsee Ulvilan Kullaalla
Joutsijärven rannalla. Keskus on upea paikka leireille,
koulutuspäiville, tykyilyyn sekä saunailloille. Silokalliossa
on 45 majoitushuonetta, joten suurtenkin ryhmien yöpyminen onnistuu hyvin.
Porin Reposaaren merellisistä maisemista löytyy toimintakeskus Junnila, joka sopii koulutuspäivien, retriittien,
leirien sekä perhejuhlien järjestämiseen. Junnilassa
on majoitusmahdollisuus 48 hengelle kahden hengen
huoneissa.

Puh. 044 730 9688 / toimisto
silokallio@evl.fi
www.kirkkoporissa.fi/toimintakeskukset
Facebook:
Toimintakeskukset Silokallio ja Junnila

Silokallio ja Junnila tarjoavat hyvät puitteet,
edulliset palvelut sekä maukasta ruokaa
tilaisuuksiin juuri toiveiden mukaisesti.

Perheneuvoja tukena
elämän kriiseissä
Perheneuvojan kanssa voi keskustella luottamuksellisesti
ihmissuhteisiin, perheeseen ja muihin omaan hyvinvointiin
liittyvistä asioista. Keskustelu ulkopuolisen, luotettavan
ja ammattitaitoisen ihmisen kanssa auttaa eteenpäin.
Perheneuvojilla on alan erityiskoulutus.
Erotilanteessa on mahdollisuus perheasioiden sovitteluun, jossa tilannetta tarkastellaan erityisesti vanhemmuuden näkökulmasta.

Eteläpuisto 10 A, 28100 Pori
Puh. 0400 309 785
Ajanvaraus arkisin klo 10–11
www.kirkkoporissa.fi/
apua-ja-tukea/ihmissuhteet

PALVELUT
»» Pari-, perhe- ja yksilöneuvottelut
»» Perheasioiden sovittelu
»» Koulutus ja konsultaatiot
»» Työnohjaus

PALVELUT
»» yksilö- ja perhekeskustelut
»» potilas- ja omaisryhmät
»» henkilökuntaryhmät
»» kirkollinen työ
»» koulutus, konsultaatio ja työnohjaus
»» vapaaehtoistoiminta

Sairaalapapit – lähellä ihmistä
Sairaalapapit ovat potilasta, hänen läheisiään sekä hoitohenkilökuntaa varten. Sairaalapapit tekevät sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä seurakuntien kanssa yhteistyötä
potilaan parhaaksi.
Sairaalapappien kanssa käytävät sielunhoidolliset keskustelut perustuvat luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen, ja niissä voidaan käsitellä kaikkia elämän
asioita. Papit tukevat ihmistä ja hänen toimintakykyään
sekä rohkaisevat toivoon. Jokaisen elämänkatsomusta ja
vakaumusta kunnioitetaan.

SAIRAALAPAPPIEN TOIMIPAIKAT
»» Diakon Saattohoitokoti
»» Harjavallan psykiatrinen sairaala
»» Porin perusturvakeskus,
terveys- ja sairaalapalvelut
»» Satasairaala

Puh. 02 6238 700
www.kirkkoporissa.fi/
apua-ja-tukea/suru-ja-kriisi

Kaikissa elämäsi
tilaisuuksissa
sydämellä mukana

Kukkapuoti
Johanna
Ruosniemi, Pori • 02 639 3911
www.kukkapuotijohanna.com

• Maksutonta perusopetusta
1-9 luokille
• Ohjattua iltapäivätoimintaa
1-2 luokan oppilaille

• Varhaiskasvatusta ja maksutonta
esiopetusta päiväkoti Ankkurissa
• Englannin opetusta eskarista alkaen
• Lämmin ja hyväksyvä ilmapiiri

Porin Kristillinen koulu ja päiväkoti Ankkuri
Siltapuistokatu 1, 28100 Pori • puh. 02 634 1800 • www.pokri.fi

Lähimmäisyyttä arjessa
seurakuntapalvelut
Diakonia on rinnalla kulkemista, kohtaamista ja läsnäoloa, tukea ja palveluohjausta sekä yhteisöllisyyttä.
Laaja-alaisessa verkostossa toimitaan yhdessä tukea
tarvitsevien ihmisten kanssa heidän hyvinvointinsa
edistämiseksi.
Kasvatus on lasten ja nuorten kasvun tukemista olemalla
läsnä ja toimimalla yhdessä turvallisessa ympäristössä.
Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus tulla nähdyksi ja
kuulluksi juuri sellaisena kuin hän on.
Kirkon oppilaitostyöntekijät tukevat opiskelijoiden
hyvinvointia yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Oppilaitostyöntekijät työskentelevät muun muassa WinNovassa,
SAMK:ssa, DIAK:ssa ja Porin yliopistokeskuksessa.

Eteläpuisto 10 B, 28100 Pori
Puh. 0400 309768
seurakuntapalvelut@evl.fi

www.kirkkoporissa.fi/vapaaehtoiset
www.kirkkoporissa.fi/apua-ja-tukea
www.kirkkoporissa.fi/osallistu

Seurakuntapalvelut somessa
Kirkko Porissa
Kirkko Porissa Seurakuntapalvelut
Oppilaitostyöntekijät Porissa
Mummun Kamari Pori
oppilaitosdiakoni_pori
oppilaitosteologipori

Meriporinkukka
Harry Gullichsenintie 14, PORI • 045 229 2530

/Meriporinkukka
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TILAUSAJOT
puh. 02 633 4070 • www.sundell.fi
Ruosniemen Linja-auto Oy

KASTETILAISUUDET | RIPPJUHLAT | MUISTOTILAISUUDET
YM. JUHLAT AMMATTITAIDOLLA
REPOSAAREN KALASATAMA, PORI
puh. 010 3289 854 | merimesta.fi

PALVELUT

Keskusrekisteri palvelee
elämän tärkeissä asioissa

Hallituskatu 9 B, 28100 Pori
Puh. 044 730 9605
Avoinna ma–ke ja pe klo 8.30–15.00, to klo 8.30–17.00

REKISTERÖINNIT
»» kaste
»» kirkkoon liittyminen
»» rippikoulu- ja konfirmaatiotieto
»» kirkollinen vihkiminen
»» evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyys

www.kirkkoporissa.fi/yhteystiedot/
yhteinen-seurakuntatyo/keskusrekisteri

Pori

020 755 8010 - suunnittelu - asennus - myynti - huolto

• www.jssuomi.fi

Keskusrekisteri tarjoaa palveluita kirkon jäsenille ja rekisteröi elämän tärkeitä tapahtumia kirkonkirjoihin. Keskusrekisterissä käsitellään seurakuntien jäsentietoa, jonka
avulla voidaan palvella seurakuntalaisia ja seurakuntia.

»» virkatodistukset
»» sukuselvitykset
»» sukututkimukset
»» avioliiton esteiden tutkinta
»» evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyys

