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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen virrellä 563 klo 18.

2§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkolain 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 2§:n mukaan kutsu jäsenille toimitetaan viimeistään viisi
päivää ennen kokousta, ellei seurakuntaneuvosto toisin päätä. Kutsuun on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista.
Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus: Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisesti.
Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto hyväksyi työjärjestyksen esityslistan mukaiseksi.

4§

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja vuoro määräytyy aakkosjärjestyksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään Uusitalo Jarmoa sekä Varheenmaa Pirkkoa. Tarkastusaikataulu päätetään kokouksessa.
Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto hyväksyi ehdotetut tarkastajat,
jotka tarkastavat pöytäkirjan kokouksen päätteeksi 21.1.2020.
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KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN ESITTELY LAVIAN SEURAKUNTAKODIN PERUSPARANNUS- JA MUUTOSTÖIDEN TILANTEESTA

Kiinteistöpäällikkö esittelee koosteen hankkeen suunnitelmista ja budjettiraameissa toteutettavissa olevasta osuudesta. Kiinteistöpäällikön mukaan urakkaneuvottelut ovat vielä kesken,
joten urakkatiedot (tarjouksen jättäneet urakoitsijat ja urakkahinnat) eivät ole julkisia.
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hankkeen toteutuksesta kiinteistöpäällikön esityksestä.
Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon hankkeesta yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Kiinteistöpäällikön esittelyn mukaan 21.1.2020 kokouksessa, hankkeen hinta on osoittautunut huomattavasti korkeammaksi kuin ennakoitiin. Kiinteistöpäällikön on valmisteltava
hanke uudelleen.
Seurakuntaneuvosto keskusteli asiasta ja käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja teki uuden päätösehdotuksen asiasta.

Ehdotus: Seurakuntaneuvosto merkitsee asian tiedoksi ja on harmissaan hankkeen viivästymisestä. Seurakuntaneuvosto haluaa selkeän aikataulun hankkeesta.
Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto hyväksyi ehdotuksen mukaisesti.
LaVa-arvionti: Remontin toteutuminen vaikuttaa merkittävästi varhaiskasvatuksen tiloihin
Lavian seurakunnassa.

6§

LAVIAN SEURAKUNNAN ESITYS SELVITYSMIEHEN PYYTÄMISESTÄ JA
ALOITE LAVIAN SEURAKUNNAN LIITTÄMISESTÄ ISOMPAAN TOIMINTAYKSIKKÖÖN
Lavian seurakunnan seurakuntaneuvosto on talous- ja toimintasuunnitelmassaan 2020-2022
asettanut tavoitteeksi seurakuntaliitoksen vuoden 2021 alusta.
Jo 24.2.2017 16§:ssä Lavian seurakuntaneuvosto on ensimmäisen kerran kokouksessaan
suhtautunut myönteisesti liitosneuvotteluiden aloittamiseen Pomarkun seurakunnan kanssa.
Liitos Pomarkun ja Noormarkun kanssa ei kuitenkaan toteutunut silloin. Silloin Laviassa
toivottiin liitosta suurempaan yksikköön, mikä parhaimmillaan olisi vahvistanut perusseurakuntatyötä.
Arkkihiippakunnan dekaani Timo Tavast on 30.11.2017 liitosten jatkoneuvotteluiden tueksi
todennut kapitulin ohjeistuksena seuraavaa:
”Lähtökohtana se, että yhtymän sisälläkään yksipappiset seurakunnat eivät ole pysyvä ja
kestävä ratkaisu. => Lavian liitos yhtymän sisällä naapuriseurakunnan kanssa.
Perusteet:
•

Henkilöstön ja seurakuntatyön haavoittuvuus pienissä yksiköissä => tarvitaan työpareja, kollegiaalista tukea jne.
pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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•
•

Yksipappisen srk:n kirkkoherran virasta menee kohtuuttoman paljon seurakuntahallintoon => tarve srk-liitoksen kautta siihen, että ainut pappi voi hoitaa laajamittaisemmin srk-työtä ja palvella seurakuntalaisia
Pieni srk on suhteessa iso taloudellinen kuormitustekijä yhtymässä (muita
isompi panostus per seurakuntalainen)

Tuolloin tarkennukset (hienosäätö) myös kaikkiin yhtymäseurakuntarajoihin.
Tuomiokapituli tuo avoimesti toisen vaiheen suunnitelmat esiin jo nyt, jotta seurakunnissa
ja yhtymässä osataan orientoitua. => Ajallaan kaikkien aktiivinen osallistuminen toisen vaiheen liitosten rakentamiseen, asenteena turvata srk-elämä koko alueella yli omien rajojen.
– Yhtymän ja sen seurakuntien toivotaan olevan toisessa vaiheessa prosessin omaaloitteinen käynnistäjä, mutta tarvittaessa kapituli käynnistää ja tekee seurakuntajaon
muutosaloitteet.”

”KL 13 luku Seurakuntajaon muuttaminen
1 § (20.8.2004/821) Aloiteoikeus
Aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi voi tehdä seurakunnan kirkkovaltuusto tai kunkin
seurakunnan seurakuntaneuvosto sekä tuomiokapituli tai piispa. Jos seurakuntajaon muutostarve johtuu kuntajaon muuttamisesta tai koskee muuta kuin suomenkielistä tai ruotsinkielistä taikka kaksikielistä seurakuntaa, asian voi panna vireille myös kirkkohallitus.
KJ 13 luku Seurakuntajaon muuttaminen
1§
Seurakuntajaon muuttamista koskeva aloite lähetetään tuomiokapitulille. Seurakuntaneuvoston aloite lähetetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, jonka on lähetettävä se tuomiokapitulille oman lausuntonsa ohessa.
Tuomiokapitulin on kuultava aloitteesta niiden seurakuntien ja seurakuntayhtymien kirkkovaltuustoja, seurakuntaneuvostoja ja yhteisiä kirkkovaltuustoja, joita ehdotettu seurakuntajaon muutos koskee. Jos tuomiokapituli pitää aloitetta ilmeisesti epätarkoituksenmukaisena,
se voi palauttaa aloitteen sen tekijälle. Jollei tuomiokapituli palauta aloitetta tai jos palautettu aloite saatetaan uudelleen vireille, tuomiokapituli hankkii aloitteesta 2 §:ssä tarkoitetut
selvitykset ja kuultuaan tarvittaessa uudelleen edellä mainittuja toimielimiä lähettää asiakirjat oman lausuntonsa ohella kirkkohallitukselle.
2§
Tuomiokapituli voi määrätä yhden tai useamman selvitysmiehen tutkimaan aloitteessa
tarkoitettua seurakuntajaon muutosta ja tekemään siitä ehdotuksen. Tuomiokapituli
voi hankkia aloitteen käsittelyä varten tarpeellisen selvityksen myös muulla tavalla.
Selvitysmiehellä on oikeus tutkia seurakuntien ja seurakuntayhtymien toimintaa, hallintoa ja
taloutta koskevia asiakirjoja sekä saada niiden viranomaisilta tietoja ja muuta apua tehtävänsä suorittamista varten. Selvitysmiehen on lähetettävä tuomiokapitulille ehdotukpöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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sensa, johon on liitettävä selvityksessä kertyneet asiakirjat sekä seurakuntien ehkä seurakuntajaon varalta tekemät viranhaltijoiden tai työntekijöiden sijoittamista taikka omaisuuden jakamista koskevat sopimukset.”
Lavian seurakunnan historiasta todetaan vielä seuraavaa:
Lavialaiset rakensivat oman kirkon omin luvin vuonna 1823. Virallisesti kirkko vihittiin
käyttöön vuonna 1824. Vuonna 1823 Laviasta tuli Mouhijärven kappeliseurakunta ja itsenäinen kirkkoherrakunta vuonna 1870. Porin ev.lut. seurakuntayhtymään Lavia liittyi
vuonna 2015. Liitosneuvotteluita Lavia kävi vuonna 2017 Pomarkun ja Noormarkun seurakunnan kanssa, mutta liitos ei toteutunut. Samalla dekaani Tavast kuitenkin edellytti seurakuntayhtymältä tukea Lavian seurakunnan haasteisiin.
Lavian seurakunnan jäsenmäärä on historian kuluessa vaihdellut, mutta on vuoden 2020
alussa vain 1487. Yhtymän seurakuntana pienen seurakunnan työntekijöiltä, erityisesti papilta menee viiden vuoden yhtymään kuulumisen kokemuksella kohtuuttoman paljon aikaa
yhtymän sekä oman seurakunnan hallinnollisiin tehtäviin perusseurakuntatyön kustannuksella. Lisäksi kirkkoherralle siirtyi talouspäällikön tehtäviä seurakuntayhtymään liittymisen
jälkeen. Kaikilta työntekijöiltä puuttuu oman alan kollegat ja vertaistuki, kuten Tavastin selvityksessä todetaan jo vuonna 2017.

Laviassa kastettiin vuonna 2019 kahdeksan lasta ja rippikouluikäluokka oli 12. Ikäluokissa
0-49 (622 henkilöä) on keskimäärin 12,4 henkilöä per ikäluokka. Yli 50-vuotiaiden ikäluokissa on yhteensä 865 seurakuntalaista.
Liitteenä 1 on Porin ev.lut. seurakuntayhtymän toteuma ja arvio Lavian jäsen- ja talouskehityksestä 2014-2024. Lavian seurakunnan jäsen määrä on laskeva: Vuosina 2014-2018 jäsenmäärä laski 116 ja 2019-2024 arvion mukaan laskua on vähintään 241. Samalla toimintakate/jäsen on huomattavasti korkeampi kuin muissa yhtymän seurakunnissa.
Lavian seurakunnan toimintamäärärahoilla on niukasti pystytty toteuttamaan seurakunnan
perustehtävät, mutta uusia tulevia säästövelvoitteita toiminta tällaisena ei kestä. Liittyminen
toiseen seurakuntaan ei tuo välittömästi merkittäviä taloudellisia helpotuksia mm. matkakustannusten lisääntymisen myötä, mutta Lavian seurakunnan työvoiman olisi tavoitteena
palvella enemmän perusseurakuntatyötä, kuten jo vuonna 2017 on dekaanin selvityksessä
todettu.
pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Lavian seurakunnan liitosasiasta on alustavasti keskusteltu seurakuntaneuvostossa, työntekijöiden kanssa, tuomiokapitulin edustajien mm. hiippakuntadekaani Mari Leppäsen kanssa.
Lavian seurakunnan talousarviossa 2020, jota on valmisteltu Lavian vakituisen kirkkoherran
kanssa, asetetaan tavoitteeksi liittyminen jo mahdollisesti 2021.
Seurakuntayhtymän rajatyöryhmän muistioiden lausunnot omalta osaltaan kertovat, että Lavian seurakuntaneuvostossa on halua etsiä ratkaisuja tilanteeseen, jossa mm. toimintamäärärahojen vähentyminen asettaa yhä enemmän paineita toteuttaa perustyötä pienillä resursseilla.
Liitosasia on ollut jo esillä mm. myös Kirkkosanomissa 9/2019 ja elänyt epävirallisissa keskusteluissa seurakuntalaistenkin kanssa vuoden 2017 liitosneuvotteluista saakka. Seurakuntalaisia tullaan kuulemaan jatkossa selvitysten ja neuvotteluiden aikana ennen liitospäätöksiä.
On tärkeää käyttää mahdollisuus pyytää selvitysmiestä selvittämään Lavian seurakunnan
tilanne. Tämä ei vielä velvoita seurakuntaa päätymään mihinkään tiettyyn lopputulokseen,
vaan tulokset ratkeavat vasta selvitysten ja neuvottelujen kuluessa.

Ehdotus: Lavian seurakuntaneuvosto esittää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille
selvitysmiehen määräämistä Lavian seurakuntaan sekä Lavian seurakuntaneuvosto tekee
aloitteen seurakunnan liittämisestä suurempaan toimintayksikköön esim. Noormarkkuun,
joka lienee luontevin suunta.
Seurakunta pyytää yhteistä kirkkovaltuustoa liittämään oman lausuntonsa hakemukseen ja
lähettämään sen ja Lavian seurakunnan esityksen tuomiokapitulille.

Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto keskusteli selvitysmiehen pyytämisestä ja aloitteesta, keskustelun aikana Matti Peltola teki vastaehdotuksen esittelijän
päätösehdotukseen ja ehdotti yhteisen keskustelun järjestämisestä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän johdon, seurakuntien edustajien kanssa ja Jukka Tuomisto kannatti ehdotusta. Anita Kamppi täydensi ehdotusta esittämällä, että tuomiokapitulista pyydetään
mukaan edustaja keskusteluun. Seppo Laakso kannatti Anita Kampin ehdotusta.
Puheenjohtaja ehdotti nimenhuuto äänestystä, koska tuli toinen päätösehdotus. Pohjaehdotus on jaa ja Matti Peltolan on ei. Puheenjohtaja äänesti pohjaehdotuksen puolesta,
Anita Kamppi , Seppo Laakso, Matti Peltola, Yrjö Rautiainen, Anneli Ruisniemi, Jukka
Tuomisto, Jarmo Uusitalo, Pirkko Varheenmaa kannattivat Matti Peltolan ehdotusta.
Päätökseksi tuli Matti Peltolan ehdotus äänin 1-8.
Lava-arviointi: Tavoitteena on turvata lasten mahdollisuudet päästä osallisiksi seurakunnan
toiminnasta Laviassa tulevaisuudessakin.
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LAVIAN SEURAKUNTANEUVOSTON UUSI OHJESÄÄNTÖ
Kirkolliskokouksen keväällä 2018 hyväksymät uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys tulevat voimaan sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt kirkkolain. Kirkkohallitus tulee erikseen
tiedottamaan säädösten voimaantulosta. Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen voimaantullessa
nyt voimassa olevat kirkkolaki (1054/1993), kirkkojärjestys (1055/1993) ja kirkon vaalijärjestys (1056/1993) kumotaan. Uudistus edellyttää seurakuntayhtymään kuuluvilta seurakunnalta seurakuntaneuvoston ohjesäännön päivittämistä. Kirkkohallitus on laatinut mallin päivittämisen tueksi.
Kirkkolain 3 luvun 18 §:n 3 momentin mukaan seurakuntaneuvosto hyväksyy itselleen ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Seurakuntaneuvoston jäsenille on lähetetty sähköpostissa kyseinen malliohjesääntö.
Liitteessä 2 on ehdotus Lavian seurakunnan uudeksi ohjesäännöksi.

Ehdotus: Seurakuntaneuvosto hyväksyy uuden ohjesäännön liitteen 2
mukaisesti. Sen jälkeen päätös alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Seurakuntaneuvoston päätös: Ehdotuksen mukaisesti.
Lava-arviointi: Tällä päätöksellä ei ole lapsiasia vaikutuksia.

8§

ILMOITUSASIAT
Tiedoksi:
- kirkkoherran päätösluettelo alk. 12.12.2019 (kokouksessa)
- työntekijöiden vapaa-aikasuunnitelmat tammi-toukokuu 2020, liite 3
- talousraportti vuodelta 2019, liite 4
- YHKN Menojen ja tulojen hyväksyjät vuonna 2020, lyhyt pöytäkirjanote, liite 5
- Menojen ja tulojen hyväksyjät 2020, liite 6
- YHKN Talousarvion 2020 käyttöohjeet, liite 7
- Porin ev.lut.srkyhtymän Talousarvion 2020 käyttöohjeet, liite 8

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.
Seurakuntaneuvoston päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

9§

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuosoituksen, joka on kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukainen ja joka liitetään pöytäkirjaan. Liite 9. Pöytäkirja on julkisissa asioissa nähtävänä: 24.1.
– 07.02.2020 Lavian seurakuntatoimistossa sen aukioloaikoina.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen Herran siunaukseen klo 20.45.
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