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Aika:
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Paikka:
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Jäsenet:
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Seppo Laakso
Matti Peltola
Yrjö Rautiainen
Anneli Ruisniemi
Jukka Tuomisto
Jarmo Uusitalo
Pirkko Varheenmaa

Muut:

seurakuntasihteeri Pirjo Koivisto
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-

puheenjohtaja
jäsen/varapuh.joht.
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jäsen
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ALLEKIRJOITUKSET:

Tuija Kruus
puheenjohtaja

Pirjo Koivisto
sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS:
Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksessa tehtyjen päätösten
mukainen.

Matti Peltola
pöytäkirjantarkastaja

Yrjö Rautiainen
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ OLO:
Pöytäkirja on nähtävänä Lavian seurakunnan nettisivuilla ja seurakuntatoimistossa seurakuntatoimiston aukioloaikoina 30.9. – 14.10.2020
TODISTAA: ________________________
Pirjo Koivisto
seurakuntasihteeri
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58 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen virrellä 563 klo 19.

59§

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.

60§

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

61 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja vuoro määräytyy aakkosjärjestyksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään Matti Peltola ja Yrjö Rautiainen. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen päätteeksi.
Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi
Matti Peltolan ja Yrjö Rautiaisen, pöytäkirja tarkistetaan kokouksen päätteeksi.

62 §

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2021-2023
Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä ollaan tekemässä henkilöstösuunnitelmaa ja se pitää
tehdä seurakunnittain marraskuun loppuun mennessä. Lavian seurakunta ei tee omaa suunnitelmaa vaan liittyy seurakuntaliitoksen vuoksi Noormarkun seurakunnan henkilöstösuunnitelmaan.
Liitteessä 1 on Noormarkun seurakunnan pöytäkirjanote 16.9.2020, 87§ asiaa koskien.
”§ 87 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2021-2023
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Seurakunnan henkilöstösuunnitelma pyrkii varmistamaan, että seurakunnan perustehtävät
tulevat tehtyä. Seurakunnan strategia on henkilöstösuunnittelun taustalla. Henkilöstön
määrä, rakenne, osaaminen ja kustannusennakointi liittyvät henkilöstösuunnitteluun. Vapaaehtoisten panos seurakunnan toiminnassa tulee myös huomioida.
Noormarkun seurakunnassa ei ole voimassa olevaa henkilöstösuunnitelmaa.
Henkilöstösuunnitelman laatimiseksi on tarpeen valita henkilöstösuunnittelutyöryhmä, jossa
on työntekijöiden lisäksi luottamushenkilöedustus.
Työryhmän kutsuu koolle kirkkoherra. Henkilöstösuunnitelma valmistuu marraskuun loppuun mennessä.
Esitys: Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan neljä luottamushenkilöä henkilöstösuunnittelutyöryhmään. Työntekijöitä edustavat Noormarkun kirkkoherra, Lavian vt. kirkkoherra
sekä kasvatuksen työalan työntekijä.
Päätös: Luottamushenkilöiden edustajiksi valittiin Pekka Myllymäki, Helvi Walli, Pirjo
Mäki ja Lavian seurakuntaneuvoston valitsema luottamushenkilö. Suunnitteluryhmään kuuluvat lisäksi Noormarkun kirkkoherra, Lavian vt. kirkkoherra sekä kasvatuksen työalan
työntekijä.”
Noormarkun seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 16.9.2020/87§ nimennyt Lavian vt.
kirkkoherran ja yhden seurakuntaneuvoston jäsenen Laviasta tähän mukaan.

Ehdotus: Lavian seurakuntaneuvosto keskustelee asiasta ja valitsee vt. kirkkoherran lisäksi
yhden jäsenensä mukaan henkilöstösuunnitelmatyöryhmään.

Seurakuntaneuvoston päätös: Lavian seurakuntaneuvosto keskusteli asiasta ja valitsi
keskustelussa vt. kirkkoherran lisäksi Anita Kampin henkilöstösuunnitelmatyöryhmään.

63 §

ILMOITUSASIAT
Kokouksessa jaetaan tiedoksi:
- Vapaa-aikasuunnitelma lokakuu-joulukuu 2020
- Viranhaltijapäätös 1/2020
Ehdotus: Merkitään tiedoksi.
Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto merkitsi asiat tiedoksi saaneensa.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuosoituksen, joka on kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukainen ja joka liitetään pöytäkirjaan. Liite 11. Pöytäkirja on nähtävänä Lavian seurakunnan
seurakuntatoimistossa sen aukioloaikoina 30.9. – 14.10.2020

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.
Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

65 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen virteen 565 klo 19.40.
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