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Kokousaika

Keskiviikkona 20.11.2019 klo 17.00 - 18.50

Kokouspaikka

Lammin seurakuntatalon kokoushuone

Läsnä

Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja
Eerola Jari, jäsen
Hakala Sinikka, jäsen
Isomöttönen Ahti, jäsen
Kartano Ulla, jäsen
Kerttula Anu, jäsen
Kosonen Ida, jäsen
Lindholm Sinikka, jäsen
Metsola-Rantanen Helena, varajäsen
Miettunen Maria, jäsen
Silpola Hannu, jäsen
Tuomi Juha, jäsen
Vesanen Sirkku, jäsen

Seija Koivisto, sihteeri

Käsitellyt asiat

§ 91 - § 103

Allekirjoitukset
Puheenjohtaja Heli Ulvinen

Pöytäkirjan
tarkastus

Paikka ja aika Hämeenlinna 20.11.2019

Allekirjoitukset Ahti Isomöttönen
Pöytäkirja
yleisesti
nähtävänä

Ulla Kartano

Paikka ja aika Lammin kirkkoherranvirasto 20.11. – 20.12.2019

Todistaa
Otteen
oikeaksi
todistaa

Sihteeri Seija Koivisto

Kirkkoherra

Heli Ulvinen
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91 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksen alkuhartautena puheenjohtaja luki
Matt. 25:1-3.

92 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta.
Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostina 13.11.2019.
Päätösesitys (kirkkoherra): Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

93 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi,
että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.
Päätös: Hyväksyttiin.

94 §
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 Ahti Isomöttönen ja Ulla Kartano.
Päätös: Hyväksyttiin.
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95 §
Lammin seurakunnan lausunto Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä seurakuntayhtymän talousarvioksi vuodelle 2020 ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2020 – 2022
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys seurakuntayhtymän talousarvioksi 2020 ja toimintasuunnitelmaksi 2020 – 2022 esitellään kokouksessa.
Talousarvion laadinta on edennyt yhteisen kirkkoneuvoston antaman raamin mukaisesti. Kaikki seurakunnat ja talousarviovastuulliset johtokunnat pysyivät annetuissa raameissa eikä ylityksiä tapahtunut.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi,
että Lammin seurakunta puoltaa Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston esittämän seurakuntayhtymän talousarvion 2020 ja
toimintasuunnitelman 2020 – 2022 hyväksymistä.
Päätös: Hyväksyttiin.
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96 §
Nimikkosopimuksen solmiminen Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen
kanssa
Lammin seurakunnalla on ollut nimikkosopimus Suomen Evankelisluterilaisen
Kansanlähetyksen kanssa Katriina ja Vesa Siparin työn tukemisesta Kreikassa.
Sopimus on nyt päättymässä Siparin perheen palattua Suomeen.
Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetys on tarjonnut Lammin seurakunnalle
mahdollisuutta solmia uusi nimikkosopimus. Kansanlähetys ehdottaa Sipareiden
tilalle Kansanlähetyksen lähetyslinjalla opiskelevia Heidi ja Markus Alajokea, joita
valmistellaan lähetettäviksi pakolaistyöhön Kreikkaan. Heidi ja Markus Alajoen
esittely lähetetään seurakuntaneuvoston jäsenille esityslistan ohessa.
Lähetystyön pastori Sari Järä esittää, että Lammin seurakunta solmisi nimikkosopimuksen Heidi ja Markus Alajoen työn tukemiseksi Kreikassa. Sopimuksen kannatustavoitteeksi Sari Järä esittää 6.700 euroa/vuosi. Tämä kannatustavoite oli
myös aiemmassa sopimuksessa. Tavoite on myös realistinen, sillä Lammin seurakunnassa toimii kuukausittain kokoontuva, aktiivinen Kansanlähetyksen lähetysrengas.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että Lammin
seurakunta solmii nimikkosopimuksen Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Heidi ja Markus Alajoen työn tukemisesta Kreikassa.
Sopimus solmitaan neljän vuoden määräajalle. Sopimuksen kannatustavoite on 6.700 euroa/vuosi.
Päätös: Hyväksyttiin.
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97 §
Lähetystyön talousarvioavustuksen jakaminen
Vuoden 2018 Lammin seurakunnan vapaaehtoinen lähetyskannatus oli
13.467,78 (v. 2017 13.864,50) euroa.
Vapaaehtoinen lähetyskannatus jakautui seuraavasti:
Suomen Lähetysseura
8.112,97 euroa
Kansanlähetys
3.228,15 euroa
Suomen Pipliaseura
802,76 euroa
Medialähetys Sanansaattajat
568,90 euroa
Kylväjä
501,70 euroa
Suomen lut.evank.yhd.
253,30 euroa
Kirkon ulkomaanavun vapaaehtoinen kannatus oli 9.075,81 (v.2017 7.870,50)
euroa.
Vapaaehtoinen kannatus yhteensä 22.543,59 € eli 8,55 €/jäsen (vuonna 2017
8,26 €/jäsen)
Mikäli noudatetaan talousarvioavustuksen jakamista vapaaehtoisen kannatuksen
suhteessa (mikä on suosituksena) tuen jakautuminen toteutuisi seuraavalla tavalla:
Suomen Lähetysseura
6.000 euroa
Suomen ev.lut Kansanlähetys
2.400 euroa
Suomen Pipliaseura
600 euroa
Sanansaattajat
400 euroa
Kylväjä
400 euroa
Suomen lut.evank.yhd.
200 euroa
Lammin seurakunnalla on tällä hetkellä voimassa seuraavat yhteistyösopimukset:
Suomen Lähetysseuran kanssa palvelusopimus: Päivi ja Sakari Löytty, 14.000
euroa sekä kummisopimukset 840 euroa (Nepal 240€, Tansania 300 €, Venezuela 300 € ), joiden varat kerätään kokonaisuudessaan Keitaan tilaisuuksissa.
Lisäksi Tuuloksen seurakunnan Lammin seurakuntaan liittymisen myötä sopimuksiin tuli mukaan myös Hanna London työn tukeminen Tansaniassa. Tukisumma viimeksi mainittuun on 6.000 euroa/vuosi, johon Mikko Kaloisen Säätiö
lahjoittaa 5.800 euroa. Suomen Lähetysseuran kannatustavoite on siten kaikkiaan 20.480 euroa/vuosi.
Päijät-Hämeen Kansanlähetyksen kanssa sopimus: Katariina ja Vesa Siparin
työn tukeminen Ateenassa 6.700 euroa/vuosi. Sopimus on päättymässä vuodenvaihteessa.
Medialähetys Sanansaattajien kanssa sopimus: Thainkielinen radio-ohjelma
450 euroa/vuosi.
Talousarviotuen jakamisessa lähetysjärjestöille hyvä tavoite on se, että vapaaehtoinen kannatus ja seurakunnan talousarvioavustus yhteenlaskettuna kattavat
seurakunnan nimikko-/ palvelusopimukset.
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Mikäli talousarvioavustus jaetaan vapaaehtoisen kannatuksen suhteessa SLS:n
palvelusopimus täyttyy, mutta Kansanlähetyksen 6.700 euron palvelusopimus
jää tavoitteesta 1.071,85 euroa.
Lähetystyön pastori Sari Järä esittää, että tänä vuonna Sanansaattajat, Kylväjä
ja Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys jäisivät ilman talousarvioavustusta ja
talousarviotuki, 10.000 euroa, jaettaisiin seuraavalla tavalla:

Suomen Lähetysseura 6.000 euroa (60%)
Kansanlähetys
3.500 euroa (35%)
Pipliaseura
500 euroa (5%)
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi
talousarviossa varatun 10.000 euron lähetystyön avustuksen jakamaista lähetystyön pastori Sari Järän esityksen mukaisesti seuraavasti:
Suomen Lähetysseura 6.000 euroa (60%)
Kansanlähetys
3.500 euroa (35%)
Pipliaseura
500 euroa (5%)
Kirkon ulkomaanavulle (KUA) osoitetaan Kansainvälisen diakoniatyön budjetista talousarvioavustusta 1.700 euroa.
Päätös: Hyväksyttiin.
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98 §
Kolehtisuunnitelma vuodelle 2020
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista.
KJ 2:8 mukaan seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista.
Kirkkohallituksen määräämät viralliset kolehdit: Kirkkohallituksen yleiskirje nro
11/2019. Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin 16.10.2019 määräämät kolehdit.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi,
että viralliset kolehdit Lammin ja Tuuloksen kirkoissa kerätään kirkkohallituksen päätöksen (KH yleiskirje 11/2019) sekä Tampereen hiippakunnan
tuomiokapitulin 16.10.2019 tekemän päätöksen mukaisesti ja ns. vapaina
kolehtipyhinä kannetaan kolehdit oman seurakunnan tehtäväalueille, nimikkolähetti- ja nimikkokohdetoiminnalle tai ystävyysseurakuntatyölle. Lisäksi
mahdollisuuksien mukaan seurakuntavierailujen järjestäjille, yhteistyökumppaneille tai muille kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin ilmoittamille
kohteille. Ns. vapaiden kolehtipyhien kolehtisuunnitelma Lammin ja Tuuloksen kirkoissa annetaan kirkkoherran päätettäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
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99 §
Sairaalasielunhoidon sopimuksen § 8 muutoksen vahvistaminen
Kanta-Hämeen sairaalasielunhoidon sopijaseurakuntien maksuosuudet on määritelty v. 2011 hyväksytyssä sopimuksessa seuraavasti:
”Tässä sopimuksessa tarkoitetun työn kustannuksista vastaavat sopijaseurakunnat 1.1.2012 lähtien uuden laskentatavan mukaisesti. Aikaisemmin laskutusperusteena on ollut talousarviota laadittaessa edellisen vuoden hoitovuorokaudet.
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan osalta hoitopäivien lukumäärä on korotettu
100 %:lla. Uudessa laskelmassa on laskettu kunkin sopijaseurakunnan jäsenten
prosentuaalinen osuus hoitovuorokausista viiden vuoden ajalta (2005 - 2009).
Näiden viiden vuoden prosenttiosuuksien pohjalta on laskettu kunkin seurakunnan keskiarvo hoitovuorokausien osuuksista. Sairaalasielunhoitotyön kiinteä laskutusperuste on 1.1.2012 alkaen viiden vuoden prosentuaalinen keskiarvo hoitovuorokausista. Laskutusperusteen tarkistus suoritetaan viiden vuoden välein.
Kunkin sopijaseurakunnan on maksettava osuutensa puolivuosittain kahtena
yhtä suurena eränä siten, että ensimmäinen erä maksetaan viimeistään tammikuun ja toinen erä kesäkuun loppuun mennessä. Maksujen viivästyessä on siitä
maksettava johtokunnan päättämä vuotuinen viivästyskorko. Tähän sopimukseen perustuvan tilinpidon hoitaa Hämeenlinnan seurakuntayhtymän taloustoimisto. Tilit vahvistaa ja hyväksyy Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen
kirkkovaltuusto. Tilintarkastajina toimivat Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan tilintarkastajat.”
Sairaalasielunhoidon eri seurakuntien maksuosuudet ovat perustuneet
KHKS:ssa käytettyihin kuntakohtaisiin hoitopäiviin. Hämeenlinnan seudun kuntaliitoksen jälkeen hoitopäiviä ei kuitenkaan ole saanut eriteltyä Hml-Vanajan, Hauhon, Kalvolan ja Lammin seurakunnille, koska kaikki kuuluvat Hämeenlinnan
kaupunkiin. Sairaalasielunhoidon johtokunta ei myöskään ole nähnyt oikeudenmukaisena seurakunnan jäsenmäärään perustuvaa maksuosuutta, koska osassa
mukana olevista kunnista on myös alueellisia sairaaloita (Forssa ja Riihimäki).
Kokouksessaan 1.10.2019 § 34 Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan sairaalasielunhoidon johtokunta päätti esittää sopijaseurakunnille sairaalasielunhoidon
sopimuksen § 8 vahvistamista seuraavaksi:
”Sopijaseurakuntien maksuperuste on kaksiosainen:
1. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän seurakuntien osuus talousarviosta on yhteensä 79,5 %. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan osuus on 73 % koko talousarviosta. Hauhon, Kalvolan ja Lammin seurakuntien yhteinen osuus talousarviosta on 6,5 %. Osuus jaetaan seurakunnille jäsenmäärän mukaisessa
suhteessa. Osuudet tarkistetaan kolmen vuoden välein.
2. Muiden Kanta-Hämeen seurakuntien (Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila,
Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä) osuus on yhteensä 20,5 % talousarviosta. Osuus jaetaan seurakunnille kunnan
KHKS:ssa käyttämien hoitopäivien kolmen vuoden keskiarvon mukaisesti.
Osuudet tarkistetaan kolmen vuoden välein.
Kunkin sopijaseurakunnan on maksettava laskutuksen perusteella osuutensa kesäkuun loppuun mennessä. Maksun viivästyessä on siitä maksettava johtokun-
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nan päättämä 3 % vuotuinen viivästyskorko. Tähän sopimukseen perustuvan tilinpidon hoitaa Hämeenlinnan seurakuntayhtymän taloustoimisto. Tilit vahvistaa
ja hyväksyy Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto. Tilintarkastajina toimivat Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilintarkastajat.”
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että Lammin
seurakunta omalta osaltaan vahvistaa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan
sairaalasielunhoidon johtokunnan tekemän muutoksen sairaalasielunhoidon sopimuksen § 8 johtokunnan asiasta esittämällä tavalla.
Päätös: Hyväksyttiin.
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100 §
Taustayhteisösopimuksen solmiminen Partiolippukunta Tuuloksen Tulikourat ry:n
kanssa
Kirkon ja partion yhteistyö Suomessa on kestänyt yhtä pitkään kuin partioliike on
ollut maassamme, siis jo runsaat sata vuotta. Partio on lähtökohdiltaan kristillisestä taustasta syntynyt ja kasvanut liike ja siten tätä taustaa ei tule piilottaa. Samalla on huomioitava nykyisen positiivisen uskonnonvapausajattelun hengessä
myös toisin uskovat heidän vakaumustaan kunnioittaen.
Partioliikkeitä ohjaa maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja, jossa ihmisellä
on velvollisuuksia suhteessa Jumalaan, muihin ihmisiin ja omaan itseen. (Duty to
God, Duty to others and Duty to self)
Suomen Partiolaisten ja evankelis-luterilaisen kirkon välille solmitun yhteistyösopimuksen 1.1.2009 mukaan seurakunnan partiotoiminta on kirkon omaa lapsi- ja
nuorisotyötä. Sopimuksen tarkoituksena on Suomen partiolaisten peruskirjan
mukaan myös edistää uskontokasvatuksen asemaa osana Suomen Partiolaisten
– Finlands Scouter ry:n tarjoamaa partiokasvatusta. Yhdistyksen jäsenille tarjotaan heidän uskontokuntansa mukaista tunnustuksellista uskontokasvatusta. Monet seurakunnat toimivatkin partiolippukuntien taustaorganisaatioina tai muutoin
tukevat ja tekevät yhteistyötä lippukuntien kanssa.
Suomen Partiolaisten - Finlands Scouter ry.n tarjoama partiokasvatus kehittää
myönteistä asennoitumista uskontoon. Uskonnollinen kasvatus kuuluu olennaisena osana partiokasvatukseen. Näillä perusteilla lippukunnat, joilla on taustayhteisönä tunnustuksellinen uskontokunta, antavat sen tunnustuksen mukaista uskonnollista kasvatusta. Lippukunnat, joilla ei ole uskonnollista yhteisöä taustayhteisönä, tukevat jäsentensä uskonnollista kehitystä sen mukaan, mihin uskonnolliseen yhteisöön he kuuluvat. Seitsemälläkymmenellä prosentilla Suomen Partiolaiset — Finlands Scouter ryn lippukunnista on taustayhteisönä evankelis-luterilainen seurakunta. Uskonto on paitsi henkilökohtaista, aina myös yhteisöllistä ja
siten kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen suhde Suomen Partiolaisten kanssa
on tärkeä.
Lammin seurakunnan alueella toimii kaksi partiolippukuntaa, Lammin Evonkävijät
ry Lammilla ja Tuuloksen Tulikourat Tuuloksessa. Molemmat partiolippukunnat
ovat tehneet ja tekevät edelleen yhteistyötä seurakunnan kanssa. Lammia vahvempaa yhteistyö on ollut kuitenkin Tuuloksessa, jossa seurakunnan varhaisnuorisotyö on pitkälti kanavoitunut partion kautta. Molemmat lippukunnat käyttävät
veloituksetta seurakunnan tiloja.
Kevätkesästä 2019 Partiolippukunta Tuuloksen Tulikourat ry pyysi Lammin seurakunnalta taustayhteisösopimuksen solmimista. Pyynnön johdosta kirkkoherra
Heli Ulvinen tapasi 19.9.2019 samanaikaisesti sekä Tuuloksen Tulikourien ja että
Lammin Evonkävijöiden edustajat tiedustelen kummankin lippukunnan kiinnostusta taustayhteisösopimuksen solmimiseen. Tässä tapaamisessa Lammin
Evonkävijöiden edustajat kertoivat, että he eivät tässä vaiheessa ole kiinnostuneita taustayhteisösopimuksen solmimisesta, mutta haluavat kuitenkin yhteistyön
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jatkuvan Lammin seurakunnan kanssa ennallaan ja siten, että heidän on mahdollisuus kokoontua veloituksetta seurakunnan tiloissa. Tuuloksen Tulikourat ilmaisi
edelleen halukkuutensa taustayhteisösopimuksen solmimiseen. Taustayhteisösopimusmalli ohessa.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että Lammin
seurakunta solmii taustayhteisösopimuksen Partiolippukunta Tuuloksen
Tulikourat ry:n kanssa. Kyseisen partiolippukunnan taloudellinen avustaminen tapahtuu Tuuloksen alueneuvoston hallinnoimalta Tuulos –tehtäväalueelta. Taustayhteisösopimuksen laatiminen annetaan taustayhteisösopimusmallin mukaisena kirkkoherran tehtäväksi.
Yhteistyö Partiolippukunta Lammin Evonkävijöiden kanssa jatkuu ennallaan ilman taustayhteisösopimusta.
Päätös: Hyväksyttiin.
.

LAMMIN SEURAKUNTA

Pöytäkirja

SEURAKUNTANEUVOSTO

20.11.2019

Nro 8

Sivu 12

101 §
Ilmoitusasiat, onnittelut ja muistamiset
-

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
22.10.2019 kokouksen päätökset

-

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston 7.11.2019 kokouksen päätökset

-

Tuuloksen alueseurakunnan alueneuvoston 13.8.2019 ja 6.11.2019 pitämien
kokousten pöytäkirjat

-

Mikko Kaloisen Säätiön myöntämä 5.800 euron avustus Tuuloksen alueseurakunnan nimikkolähetin työn tukemiseen

-

Lammin Luja 80 vuotta 9.11.2019 / Ulvinen

-

Lammin seurakunnan adventin ja joulunajan 2019 –esite

-

talousinfo luottamushenkilöille

Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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102 §
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.
103 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen. Kokouksen lopuksi veisattiin virrestä 560:1-4.

