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Kokousaika

Keskiviikkona 24.4.2019 klo 17.30 - 18.10

Kokouspaikka

Lammin seurakuntasali

Läsnä

Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja
Hanhimäki Sampo, varajäsen
Huostila Mari, jäsen
Isomöttönen Ahti, jäsen
Kartano Ulla, jäsen
Kerttula Anu, jäsen
Kosonen Ida, jäsen
Lindholm Sinikka, jäsen
Miettunen Maria, jäsen
Silpola Hannu, jäsen
Tuomi Juha, jäsen
Vesanen Sirkku, jäsen

Seija Koivisto, sihteeri

Käsitellyt asiat

§ 45 - § 53

Allekirjoitukset
Puheenjohtaja Heli Ulvinen

Pöytäkirjan
tarkastus

Paikka ja aika Hämeenlinna 24.4.2019

Allekirjoitukset Ida Kosonen
Pöytäkirja
yleisesti
nähtävänä

Sinikka Lindholm

Paikka ja aika Lammin kirkkoherranvirasto 25.4. – 25.5.2019

Todistaa
Otteen
oikeaksi
todistaa

Sihteeri Seija Koivisto

Kirkkoherra

Heli Ulvinen
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45 §
Kokouksen avaus
Alkuhartautena puheenjohtaja luki Joh. 21. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

46 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta.
Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostina 16.4.2019.
Päätösesitys (kirkkoherra): Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

47 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi, että
kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.
Päätös: Hyväksyttiin.

48 §
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi, että
pöytäkirjan tarkastajina toimivat seurakuntaneuvoston jäsenet, kaksi kerrallaan,
vuoronperään aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen
sen valmistuttua. Esitän, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajina toimivat
Ida Kosonen ja Sinikka Lindholm.
Päätös: Hyväksyttiin.
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49 §
Rippikoulun ohjesääntö
Piispankokous hyväksyi kokouksessaan 5.4.2017 uuden rippikoulusuunnitelman
”Suuri ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017”. Uusi rippikoulusuunnitelma astui voimaan 1.5.2017 ja siirtymäaikaa sen käyttöönottoon oli 1.10.2018 asti.
Kirkkojärjestys (KJ 3:3) edellyttää, että kirkkoneuvosto/seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakunnalle rippikoulun ohjesäännön. Päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Nykyisen Lammin seurakunnan rippikoulun ohjesäännön
tuomiokapituli on vahvistanut 4.2.2004.
Uuden rippikoulusuunnitelman tultua voimaan on seurakunnan syytä päivittää rippikoulun ohjesääntönsä. Lammin seurakunnan rippikoulun ohjesääntö on liitteenä
nro 1.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi liitteenä
nro 1 olevan Lammin seurakunnan rippikoulun ohjesäännön. Ohjesääntö alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
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50 §
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 4/2019 Kirkonkirjojen pito keskitetään alueellisiin keskusrekistereihin
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 4/2019 todetaan seuraavaa: ”Kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018 pidetyssä kokouksessa, että vuoden
2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Seurakuntien
tulee siten tehdä päätöksiä keskusrekisteriin liittymisestä tai sen muodostamisesta.
Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021 jälkeen
enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne tehdään seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä. Keskittämisessä on otettava huomioon seurakuntalaisten palveleminen ja toiminta sekä suomen että ruotsin kielellä. Keskittäminen mahdollistaa
seurakuntien keskittymisen kirkon perustehtävään.” Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan 10/2018 – 12/2019 välisenä aikana hiippakuntien tuomiokapitulit antavat ohjeistusta ja eri toimielimissä tehdään tarvittavat päätökset aluerekistereiden perustamiseksi ja niihin liittymiseksi. Niiden seurakuntien, jotka eivät tällä
hetkellä kuulu keskusrekisteriin, tulee käynnistää neuvottelut aluerekisteriin liittymisestä tai uuden aluerekisterin perustamisesta.
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 4/2019 lähetetään esityslistan ohessa. Kokouksessaan 19.2.2018 seurakuntaneuvosto sai tiedoksi seuraavan Kanta-Hämeen alueen yhteisen keskusrekisterihanketyöryhmän 5.2.2018 lähettämän tiedotteen:
”Kanta-Hämeen seurakuntien kirkkoherrat nimesivät kokouksessaan 7.10.2016
yhdeksän jäsenisen työryhmän selvittämään alueellisen keskusrekisterin perustamista Kanta-Hämeen alueelle. Työryhmä kokoontui yhteensä 8 kertaa. Työryhmän viimeinen kokous pidettiin 25.1.2018, jossa työryhmä katsoi kirkkoherroilta
saamansa tehtäväksiannon suoritetuksi. Työryhmä liittyy yksimielisesti Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin lausunnossaan antamaan suositukseen, ettei
Tampereen hiippakuntaan enää rakenneta uusia alueellisia keskusrekistereitä
vaan selvityksessä mukana olleet seurakunnat liittyvät Tampereen alueelliseen
keskusrekisteriin. Työryhmä yksimielisesti katsoo, että jokainen seurakunta neuvottelee liittymisprosessin aikataulun itsenäisesti Tampereen alueellisen keskusrekisterin kanssa.”
Tiedote merkittiin tiedoksi ja samalla valtuutettiin kirkkoherra selvittämään mahdollisuutta Lammin seurakunnan liittämiseksi Tampereen alueelliseen keskusrekisteriin.
Hämeenlinnan rovastikunnan kirkkoherrojen ja talousvastaavien yhteisen
16.5.2019 pidettävän kokouksen asialistalla on Hämeenlinnan rovastikunnan alueen seurakuntien kirkonkirjojen pidon keskittäminen alueellisiin keskusrekistereihin.
Päätösesitys (kirkkoherra): Kirkkohallituksen yleiskirje nro 4/2019 merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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51 §
Ilmoitusasiat
-

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnan kokouksen 18.3.2019 päätökset

Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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52 §
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 §:n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todettiin pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta
eikä valitusta voida tehdä.
53 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

