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48 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen virrellä 575:3,4 klo 18.00

49§

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: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

50§

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus: Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisesti.
Seurakuntaneuvoston päätös: Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti, lisäyksellä, että uusia liitteitä jaetaan kokouksessa §55 kohdalla, ilmoitusasiat.

51 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja vuoro määräytyy aakkosjärjestyksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään Anita Kamppi ja Seppo Laakso. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen päätteeksi.
Seurakuntaneuvoston päätös: Pöytäkirjantarkistajiksi hyväksyttiin Anita Kamppi ja
Seppo Laakso. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen päätteeksi.
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KOLEHTISUUNNITELMA 4.10.-31.12.2020
Liitteessä 1 on kolehtisuunnitelma 4.10.- 31.12.2020.
”Hallintokäytännössä kirkkohallituksen tai tuomiokapitulien määräämiä kolehteja on voitu
siirtää, mikäli kyseiselle sunnuntaille on suunniteltu seurakunnan erityistä kirkkopyhää, jolloin halutaan kantaa kolehti kyseisen päivän mukaisesti.
Toisena erityisenä perusteena on saatettu käyttää paikkakunnalla tapahtunutta onnettomuutta tai vastaavaa, jolloin kolehti on haluttu kerätä onnettomuuden uhrien auttamiseksi. Määrätty kolehti tulee tällöin kerätä ensimmäisenä mahdollisena painoarvoltaan
vastaavana kolehtipäivänä.” Kirkkohallituksen ohjeista.
Kolehtisuunnitelma on laadittu kirkkohallituksen määräysten ja suositusten pohjalta.
Kirkkojärjestys 2: 8§:ssä todetaan: ”Seurakuntaneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman
niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista ei ole määrätty KL 22:
2§:n 1momentin 9 kohdan mukaisesti.”

Ehdotus: 1) Hyväksytään kolehtisuunnitelma 4.10.-31.12.2020 liitteen 1 mukaisesti.
2) Todetaan, että kirkkoherralla on oikeus perustelluista syistä muuttaa kolehtisuunnitelmaa.

Seurakuntaneuvoston päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen liitteen 1 mukaisesti, muilta osin
mutta 22.11.20 kolehtikohteeksi vaihdettiin Gideonit.

Lava-arviointi: Kolehtikohteiden valinnassa on huomioitu myös lapset.
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SEURAKUNTAKODIN REMONTTI
Lavian seurakuntakodin remontti on ollut vireillä jo pitkään, jo vuonna 2019.
Kiinteistöpäällikkö Arto Huhtanen on kokouksessa paikalla ja esittää seuraavaa:
”Seurakuntakeskuksen remontti
Hankeen valmistelua on jatkettu annetun budjetin rajoissa ja uusi suunnitelma seuraavanlainen:
Hanke vaiheistetaan siten, että ensivaiheessa tehdään keittiön remontti. Hankkeessa tavoitellaan n. 100 000€ kustannustasoa.
Toisessa vaiheessa keskitytään työntekijöiden tiloihin ja kolmannessa vaiheessa päiväkerhon tiloihin, koska toiminnalla on nyt hyvät tilat. Aikataulu ja kustannustaso näiltä osin
vielä avoin.
Tavoitteena on saada keittiöremontti käyntiin vielä tänä syksynä siten, että urakoitsija voitaisiin päättää yhteisessä kirkkoneuvostossa 7.10.”
Seurakuntakodin keittiön remontti on seurakunnan toiminnan kannalta ensisijainen remontin
kohde.
Myös seurakuntakodin maalaus on syytä jatkossa olla asialistalla.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi kiinteistöpäällikön suunnitelma ja odotetaan lokakuun 2020
päätöksiä.
Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi kiinteistöpäällikön
suunnitelman ja odotetaan lokakuun 2020 päätöksiä.

LAVIAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

54 §

16.9.2020

6/2020
PÖYTÄKIRJA

KIRKKOHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJANOTE 26.8.2020 LAVIAN SEURAKUNNAN LAKKAUTTAMISESTA JA LIITTÄMISESTÄ NOORMARKKUUN

Kirkkohallituksen täysistunnon pöytäkirjanote 26.8..2020, 6/2020,
85 § Lavian seurakunnan lakkauttaminen ja liittäminen Noormarkun seurakuntaan 1.1.2021
lukien on liitteenä 2.
”Päätösehdotus
1. Lavian seurakunta lakkautetaan 31.12.2020 ja se liitetään Noormarkun seurakuntaan
1.1.2021 lukien. Laajentuvan Noormarkun seurakunnan alueena on nykyisen Lavian ja Noormarkun seurakunnan alueet.
2. Lavian seurakunnan kirkkoherran virka lakkautetaan 31.12.2020.
3. Lakkautettavan Lavian seurakunnan päätoimiset viranhaltijat ja työntekijät siirretään laajentuvan Noormarkun seurakunnan palvelukseen kirkkolain 13 luvun 2 §:n perusteella. Siirretyllä viranhaltijalla ja pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevalla
työntekijällä on oikeus saada virka- ja työsopimussuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut.
4. Lavian seurakunnan omaisuus siirtyy 1.1.2021 lukien Noormarkun seurakunnan omaisuudeksi, joka kyseisestä ajankohdasta lukien vastaa siirrettyyn omaisuuteen kohdistuvista veloista ja muista velvoitteista.
5. Vapaaehtoisia rahastoja, jotka on perustettu määrättyä tarkoitusta varten tai lahja- tai testamenttivaroin, käytetään edelleen niiden tarkoitusten ja ehtojen mukaisesti.
6. Laajentuvan Noormarkun seurakunnan seurakuntaneuvosto 1.1.2021 lukien muodostetaan
edellisten vaalien tuloksen perusteella. Seurakuntaneuvoston paikat jaetaan Lavian ja Noormarkun seurakuntien kesken siten kuin kirkkolain 11 luvun 7 §:n 2 momentissa säädetään.
7. Päätöksen edellyttämiin täytäntöönpanotoimenpiteisiin on asianomaisten ryhdyttävä hyvissä ajoin ennen päätöksen voimaantuloa mahdollisista valituksista huolimatta.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän päätöksen soveltamisesta.
Käsittely Piispa Kallialan todettiin olevan esteellinen asian aikaisemman käsittelyn vuoksi ja
hän poistui asian käsittelyn ajaksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.”

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.
Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto merkitsi asian tiedoksi.
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ILMOITUSASIAT
Tiedoksi:
- Liite 3,YKV Pöytäkirjanote 1/2020, 17.6.2020 § 9 Aloite Lavian seurakunnan lakkauttamisesta ja liittämisestä Noormarkun seurakuntaan
- Liite 4A, Kasvatuksen vastuuryhmän muistio, Lähetyksen- (4B) ja diakonian (4C) vastuuryhmien muistiot lähetetään seurakuntaneuvostolle sähköpostitse 14.9.20.
- Liite 5, YKN Lyhyt pöytäkirjanote 3.6.2020, 4/2020 § 68, Hautausmaksut ja hautaushoitorahaston hinnasto vuodelle 2021
- Liite 6,YKN Lyhyt pöytäkirjanote 3.6.2020,4/2020 §69, Porin seurakuntayhtymän perimät maksut ja käyttökorvaukset vuodelle 2021
- Liite 7,YKN Lyhyt pöytäkirjan ote 3.6.2020, 4/2020 §70, uudet tietoturvaohjeet ja määräykset
- Liite 8,11.8.2020 Viranhaltijapäätös 64/2020 vt. kirkkoherran vuosiloma-anomus
- Liite 9, Tuomiokapitulin istunto 12.8.2020 pöytäkirjanote 11/2020, 12.8.2020, § 231,
aloite Lavian seurakunnan lakkauttamisesta ja liittämisestä Noormarkun seurakuntaan
1.1.2021 lukien
- Liite10, Tuomiokapitulin istunto 2.9.2020,12/2020, § 268, Liitoskonsultit Aura-Lieto ja
Lavia-Noormarkku
Lisäliitteet:
- Lisäliite,YKN kokous 9.9.20, Porin ev.lut. seurakuntayhtymän viestintästrategia 20202024
- Lisäliite1, YKN kokous 9.9.20, pöytäkirjanote §100, Porin ev.lut. seurakuntayhtymän
viestintästrategia 2020-2024
- Lisäliite2, Porin ev.lut. seurakuntayhtymän viestintästrategia 2020-2024
- Lisäliite3, Kriisiviestintäohjeet 2020 Porin seurakuntayhtymää varten
- Lisäliite4, Talousraportti, tulostettu 16.9.2020.
- Lisäliite5, vt kirkkoherran vuosilomat loka-joulukuu 2020
Ehdotus: Merkitään tiedoksi.
Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto merkitsi asiat tiedoksi saaneensa.

56 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuosoituksen, joka on kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukainen ja joka liitetään pöytäkirjaan. Liite 11. Pöytäkirja on nähtävänä Lavian seurakunnan
nettisivuilla.

57 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen virteen 548 klo 19.13.

