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Pirjo Koivisto
sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS:
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mukainen.

Pirkko Varheenmaa
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Arja Ruisniemi
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ OLO:
Pöytäkirja on nähtävänä Lavian seurakunnan nettisivuilla

TODISTAA:______________________________
Pirjo Koivisto
seurakuntasihteeri
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39 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen virrellä 571:1,2 klo 18.08

40§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
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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.

41§

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

42 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja vuoro määräytyy aakkosjärjestyksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään Jarmo Uusitalo ja Pirkko Varheenmaa. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen päätteeksi.
Seurakuntaneuvoston päätös: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Pirkko Varheenmaa ja
Arja Ruisniemi. Pöytäkirja tarkistetaan kokouksen päätteeksi.

43 §

TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN PIISPAN VAALIN LAVIAN SEURAKUNNAN
MAALLIKKOVALITSIJOIDEN VALINTA
Turun arkkihiippakunnan piispan virka tulee avoimeksi 1.2.2021. Tuomiokapituli on määrännyt piispanvaalin toimitettavaksi niin, että ensimmäinen vaalipäivä on torstaina
5.11.2020 klo 13.00 ja tarvittaessa toinen vaalipäivä on 3.12.2020 klo 13.00. Vaali toimitetaan rovastikunnittain arkkihiippakunnassa.
Piispan vaalissa äänioikeutetut henkilöt ilmenevät KL 23:16,2. Maallikkovalitsijoiden jakautumisen seurakuntien kesken on tuomiokapituli päättänyt KL 23:16,2 mukaisesti. Lavian
seurakunnasta valitaan 3 maallikkovalitsijaa piispan vaaliin.
Seurakuntaneuvoston maallikkojäsenet valitsevat maallikkovalitsijat niin, että tieto niistä
voidaan ilmoittaa tuomiokapitulille viimeistään 1.7.2020. Vaalikelpoisia maallikkovalitsi-
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joiksi ovat seurakunnan luottamustoimiin KL 23:2 mukaan vaalikelpoiset jäsenet. Maallikkovalitsijaksi voidaan valita henkilö, joka on vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen
eli kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen,
joka ei ole vajaavaltainen. Maallikkovalitsijaksi ei voida valita papiksi vihittyä. Maallikkovalitsijaksi ehdotettavilta on kysyttävä suostumus ennen valintaa.
Kirkkoherran tulee lähettää tieto valittujen nimistä, postiosoitteista ja mahdollinen sähköpostiosoite tuomiokapitulille heti valinnan jälkeen, kuitenkin viimeistään 1.7.2020 mennessä.
Liitteet 1A, B, C ja D sisältää vaaleihin annetut ohjeet.
Ehdotus: Seurakuntaneuvosto
1. valitsee Lavian seurakunnasta 3 maallikkovalitsijaa Turun arkkihiippakunnan piispan
vaaliin, joka pidetään 5.11.2020 ja 3.12.2020
2. toteaa, että kirkkoherra lähettää luettelon valituista maallikkovalitsijoista tiedoksi tuomiokapituliin 1.7.2020 mennessä
Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto valitsi keskustelun jälkeen Seppo
Laakso, Anita Kamppi ja Jukka Tuomisto n Turun arkkihiippakunnan piispan vaaliin
maallikkovalitsijaksi Lavian seurakuntaneuvostosta.

44 §

TALOUSARVIO 2021 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2021-2023
Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeissa (liitteet 2A, AA, B ja C)
edellytetään seurakunnilta 3,74 % säästötavoitetta, mikä tarkoittaa Lavian kohdalla 10 154€.
Kokouksessa todettiin että; Lavian seurakuntaneuvosto on tehnyt liitosaloitteen seurakunnan
liittämiseksi Noormarkun seurakuntaan vuoden 2021 alusta lähtien. Lavian ja Noormarkun
budjetit 2021 tullaan myöhemmin liittämään yhteen. Näillä toiminnan ja talouden suunnitelmilla esitetään Lavian tarpeet liitoksen toteuduttua. Siinä mielessä tämä on alustava budjetti,
johon voi tulla muutoksia.
Säästöt on toteutettu lähinnä sijaisten ja seurakuntaneuvoston palkkiomäärärahoista leikkaamalla.
Budjetin tulopuolelle on kirjattu siirtoja seurakunnan keräys- ja kolehtivaroista sekä lahjoitusja testamenttirahastojen pääomista seuraavasti:

Lahjoitus- ja testamenttivarojen pääomat (liitteenä 3A):
- Porin Diakonia ry:n lahjoitusvarat 1000 €:n varaus vuodelle 2020 (jää
279,26 €)
- Jokelan testamentti 2000 € varaus vuodelle 2020 (jää 6 494, 36€) ja vuodelle
2021: 950€
Keräys- ja kolehtivarat taseessa (liitteenä 3B)
- musiikkityö 1000€ varaus vuodelle 2020 (jää 2116,21)
- Nuorisotoiminta 584 €
- diakoniatyö (avustusrahasto) 2500€ varaus vuodelle 2020 (jää 2 515), vuodelle 2021:1500€
pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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talkootili 1500€ vuodelle 2020 (jää 2 524 €) ja vuodelle 2021: 500€
Yhteisvastuukeräys 528€

Näillä rahoitussiirroilla turvataan se, ettei normaalista perustoiminnasta tarvitse tinkiä. On
mahdollista, että kaikkia siirtoja ei tarvitse vuonna 2020 tehdä. Lavian liittyessä Noormarkkuun nämä varat ovat edelleen Lavian alueen käytössä.
Tässä vaiheessa on jo syytä todeta, että vuonna 2022 tullaan Porin seurakuntayhtymässä liitteiden mukaan vähentämään nettomenoja palkan- ja hinnankorotukset huomioiden 6,8 % jokaisessa yksikössä.
Ehdotus: Lavian seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteiden (2 D ja E) mukaisen talousarvioehdotuksen 2021 ja toimintasuunnitelman 2021-2023 yhteiselle kirkkoneuvostolle lähetettäväksi.
Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Lava-arviointi: Lavian alueella työ lasten ja nuorten parissa jatkuu entisen tasoisesti.

45 §

ILMOITUSASIAT
Tiedoksi:
- kirkkoherran päätösluettelo ajalta 23.4.-26.5.2020 (nähtävillä kokouksessa)
- Talousraportti 10.6.2020 liite 4
- Kanttorin, seurakuntasihteerin, lastenohjaajan ja diakonin vapaa-aikasuunnitelmat liitteenä, liite 5
- KN lyhyt ptkote 13.5.2020, 44§ rahankeräyslupa, liite 6
- KN lyhyt ptkote 13.5.2020, 39§ kanttorin viran vaat.nosto, liite 7
- Turun tuomiokapitulin päätös 13.5. §156, liite 8
Liitteet 6, 7 ja 8 lähetetty sähköisesti atk-linja ongelmien vuoksi.
Ehdotus: Merkitään tiedoksi.
Seurakuntaneuvoston päätös: Seurakuntaneuvosto merkitsi asiat tiedoksi saaneensa.

46 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuosoituksen, joka on kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukainen ja joka liitetään pöytäkirjaan. Liite 2. Pöytäkirja on nähtävänä Lavian seurakunnan
nettisivuilla.

47 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen virteen 571; 3,4 klo 18.55.
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