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Kokousaika

Keskiviikkona 27.5.2020 klo 17 – 18.35

Kokouspaikka

Teams -kokous

Läsnä

Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja
Eerola Jari, jäsen
Hakala Sinikka, jäsen
Huostila Mari, jäsen
Isomöttönen Ahti, jäsen
Kartano Ulla, jäsen
Kerttula Anu, jäsen
Kosonen Ida, jäsen
Lindholm Sinikka, jäsen
Miettunen Maria, jäsen
Tuomi Juha, jäsen
Vesanen Sirkku, jäsen

Seija Koivisto, sihteeri

Käsitellyt asiat

§ 13 - § 28

Allekirjoitukset
Puheenjohtaja Heli Ulvinen

Pöytäkirjan
tarkastus

Paikka ja aika Hämeenlinna 28.5.2020
Allekirjoitukset Jari Eerola

Pöytäkirja
yleisesti
nähtävänä

Sinikka Hakala

Paikka ja aika Lammin kirkkoherranvirasto 29.5. – 12.6.2020

Todistaa
Otteen
oikeaksi
todistaa

Sihteeri Seija Koivisto

Kirkkoherra

Heli Ulvinen
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13 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

14 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta.
Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty postitse ja sähköpostina 15.5.2020.
Päätösesitys (kirkkoherra): Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

15 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi,
että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.
Päätös: Hyväksyttiin.

16 §
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 Jari Eerola ja Sinikka Hakala.
Päätös: Hyväksyttiin.
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17 § Tehtäväalueiden osavuosikatsaukset
Seurakuntaneuvosto edellytti päättäessään 11.2.2020 Lammin seurakunnan
käyttösuunnitelmasta vuodelle 2020, että tehtäväalueet antavat toiminnastaan
osa-vuosikatsauksen edellisten vuosien tapaan kevään 2020 TTS I:n yhteydessä. Vallitsevasta koronaepidemiasta ja siihen liittyvistä kokoontumisrajoituksista johtuen TTS I 27.5.2020 on kuitenkin jouduttu perumaan. Kirkkoherran
pyynnöstä työntekijät ovat antaneet työalojen osavuosikatsaukset kirjallisesti.
Osavuosikatsauksen kooste on esityslistan ohessa.
Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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18 §
Tiedote koronaviruksen vaikutuksista Lammin seurakunnan toimintaan kesällä 2020
Koronaepidemian edetessä olemme Lammin seurakunnassa seuranneet viranomaisten koronaohjeita sekä kirkkohallituksen ja piispojen niiden pohjalta antamaa ohjeistusta. Muuttuneesta toiminnasta ja kulloinkin voimassa olevista rajoituksista on kerrottu seurakunnan laatimassa tiedotteessa, joka on julkaistu paikallislehti Keski-Hämeessä, seurakunnan verkko- ja facebook-sivuilla, virastojen
ovissa ja kirkkojen ilmoitustauluilla. Edellä mainittujen ohjeistusten muuttuessa
olemme päivittäneet seurakunnan tiedotteen saatujen ohjeiden mukaiseksi.
Ohessa tiedote koronaviruksen vaikutuksista Lammin seurakunnan toimintaan
kesällä 2020.
Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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19 §
Kesän 2020 rippikoulujen lähijaksojen ja konfirmaatioiden muuttuneet ajankohdat
Lammin seurakunnassa on koronaepidemiasta ja sen johdosta saaduista Suomen hallituksen, kirkkohallituksen ja piispojen antamista linjauksista ja ohjeistuksesta johtuen jouduttu muokkaamaan hieman syksyllä 2019 ilmoitettujen vuoden
2020 rippikoulujen lähijaksojen ja konfirmaatioiden ajankohtia.
Yhteenveto rippikoulujen lähijaksojen ja konfirmaatioiden muuttuneista ajankohdista kesällä 2020 on esityslistan ohessa.
Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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20 §
Lastenohjaajan oppisopimuskoulutuspaikka
Lammin seurakunnan lapsi- ja perhetyössä on kolme osa-aikaista lastenohjaajan
työsuhdetta. Työsuhteista kahden työtunnit viikossa ovat 36 tuntia ja yhden 20
tuntia / viikko. Yksi 36 h/vko työsuhde näistä on täytettynä toistaiseksi. Kaksi työsuhdetta ovat kerhovuonna 2019 -2020 olleet täytettynä määräaikaisina johtuen
lapsi- ja perhetyössä tapahtuvista sijaisuuksista, muutoksista ja järjestelyistä.
Molemmat 36 h/vko tekevät lastenohjaajat ovat päättymässä olevan kerhovuoden tehneet täyttä työaikaa ja olleet lomautettuina koulujen loma-ajat elleivät ole
olleet vuosilomalla. Määräaikaiset työsuhteet päättyvät 31.5.2020.
Lastenohjaajien työtunnit on tarkistettu aina vuosittain syystoimintakauden alkaessa vastaamaan lastenohjaajapalvelujen tarvetta seurakunnan taloudelliset
mahdollisuudet huomioiden. Lammin seurakunta tarvitsee näillä näkymin syksyllä 2020 edelleen kolme osa-aikaista lapsi- ja perhetyöntekijää, joiden työtunnit
tarkistetaan tarvetta vastaaviksi syytoimintakauden alkaessa.
Kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä nro 19 /2020 on sovittu, että Anni Papinkivi
toimii määräaikaisena, osa-aikaisena lastenohjaajana ajalla 5.8. – 20.12.2020.
Hänen työaikansa on 20 h/vko. Anni Papinkivi on toiminut kerhovuoden 2019 –
2020 Lammin seurakunnassa vastaavassa tehtävässä. Määräaikaisuuden perusteena on edelleen Lammin seurakunnan lapsi- ja perhetyössä tapahtuvat järjestelyt.
Sanni Jaakkola on toiminut ajalla 12.8.2019 – 15.3.2020 lastenohjaaja Elisa Levomäen työsuhdeloma- ja vuosilomasijaisena sekä 16.3. – 31.5.2020 määräaikaisena lastenohjaajana. Sanni Jaakkola on lähettänyt Lammin seurakunnalle
6.5.2020 päivätyn anomuksen oppisopimuskoulutuspaikasta Lammin seurakunnassa lastenohjaajan perustutkinnon (Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto)
suorittamista varten. Anomus on esityslistan ohessa.
Oppisopimuskoulutuksessa työnantaja ja työntekijä tekevät määräaikaisen työsopimuksen, jonka tavoitteena on perehdyttää työntekijä tiettyyn ammattiin. Koulutus toteutetaan työpaikan sekä ammatillisen oppilaitoksen tai aikuiskoulutuskeskuksen yhteistyönä. Työntekijä osoittaa osaamisensa virallisilla näytöillä. Opiskelu suoritetaan henkilökohtaisen opetusohjelman mukaisesti. Oppisopimuskoulutuksessa olevalle tulee myös nimetä työpaikalta oppisopimuskoulutusajan työpaikkakouluttaja.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että Lammin
seurakunta antaa oppisopimuskoulutuspaikan Sanni Jaakkolalle lastenohjaajan perustutkinnon (Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto) suorittamista varten. Oppisopimuskoulutuspaikka annetaan ensivaiheessa ajalle
5.8.2020 – 31.5.2021. Oppisopimuskoulutusajan määräaikainen työsuhde
tehdään osa-aikaisena viikkotyötuntien ollessa 36 h/vko – 38.15 h/vko. Viikkotyötunnit määritellään tarkemmin kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä
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syystoimintakauden 2020 alkaessa. Koulutettavalle maksetaan koulutusajan työssäolopäiviltä KirVESTES:n oppisopimustyöehtosopimuksen mukainen palkka. Työntekijä on lomautettuna koulujen loma-ajat (talvi-, syysja joululoma) ellei ole vuosilomalla. Oppisopimuskoulutuspaikan antamista
Sanni Jaakkolalle jatketaan tarvittaessa syyskaudella 2021. Sanni Jaakkolan oppisopimusajan työpaikkakouluttajaksi nimetään lastenohjaaja Elina
Selinummi.
Päätös: Hyväksyttiin.
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21 §
Kirkkoherranviraston kesäkauden 2020 aukioloaika
Lammin seurakunnalla ja Hauhon seurakunnalla on keskinäinen sopimus kirkkoherranvirastojen välisestä yhteistyöstä. Sopimuksen mukaan Hauhon seurakunnan seurakuntasihteeri hoitaa Lammin seurakunnan toimistosihteerin tehtävät
hänen vuosilomiensa ja tarvittaessa muidenkin lomiensa aikana oman työnsä
ohella. Samoin Lammin seurakunnan toimistosihteeri hoitaa Hauhon seurakunnan seurakuntasihteerin tehtävät hänen vuosilomiensa ja tarvittaessa muidenkin
lomiensa aikana oman työnsä ohella.
Lammin ja Hauhon kirkkoherrojen sekä Lammin toimistosihteerin ja Hauhon seurakuntasihteerin yhteisessä neuvottelussa sovittiin keväällä 2015, että kirkkoherranviraston työntekijöiden vuosilomien aikana, työntekijä on kesällä 2015 Hauhon virastossa maanantaisin ja keskiviikkoisin ja Lammin virastossa tiistaisin ja
perjantaisin sekä lisäksi torstaisin klo 9 - 11.30, jonka jälkeen hän siirtyy iltapäiväksi Tuuloksen kirkkoherranvirastoon. Näin on toimittu myös seuraavina kesinä.
Edellisten kesien toimivaa käytäntöä on tarkoituksenmukaista toteuttaa myös alkavana kesänä, mikäli koronaepidemian leviäminen ei estä kirkkoherranvirastojen aukioloja. Edellä mainitusta johtuen Lammin seurakunnan kirkkoherranvirasto on tarve pitää avoinna poikkeavin aukioloajoin Hauhon ja Lammin seurakuntien kirkkoherranvirastojen työntekijöiden lomajaksolla, ajalla 1.6. –
13.9.2020.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän, että Lammin kirkkoherranvirasto on suljettuna ajalla 1.6. – 13.9.2020 maanantaisin ja keskiviikkoisin. Muina arkipäivinä kirkkoherranvirasto on avoinna, mikäli koronaepidemiatilanne sen
mahdollistaa, normaalisti klo 9 – 13. Torstaisin klo 11.30 – 13 virastossa
päivystää pappi.
Poikkeavasta aukiolosta tiedotetaan edellä mainitulla ajanjaksolla viikoittain Keski-Häme –lehden kirkollisissa ilmoituksissa, seurakunnan kotisivuilla, seurakunnan ilmoitustauluilla ja tiedotteella kirkkoherranviraston
ovessa.
Päätös: Hyväksyttiin.
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22 §
Seurakuntaneuvoston syyskauden 2020 kokousaikataulu
Seurakuntaneuvoston kokoukset syyskaudella pidetään seuraavasti:
-

ke 9.9.2020 klo 17 Tuuloksen seurakuntakeskuksessa
(TTS II ke 9.9.2020 klo 18 – 20 Tuuloksen seurakuntakeskuksessa)
johtoryhmä kokoontuu pe 28.8.2020 klo 15
ke 28.10.2020 klo 17 Lammin seurakuntasalissa
johtoryhmä kokoontuu to 8.10.2020 klo 15
ke 25.11.2020 klo 17 Tuuloksen seurakuntakeskuksessa
johtoryhmä kokoontuu pe 13.11.2020 klo 15
ke 16.12.2020 klo 17 Lammin seurakuntasalissa
johtoryhmä kokoontuu ma 7.12.2020

Päätösehdotus (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston kokousaikataulun hyväksyttäväksi. Johtoryhmän kokousaikataulu merkitään tiedoksi.
Päätös: Seurakuntaneuvoston kokousaikataulun hyväksyttiin. Johtoryhmän kokousaikataulu merkitään tiedoksi.
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23 §
Investointiesitykset
Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä tulee investointiesitykset vuodelle 2021 antaa juhannukseen 2020 mennessä. Investointiesitykset osoitetaan kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunnalle. Investointiesityksessään vuodelle 2021 Lammin
seurakunta tuo esiin seuraavat asiat:
1. Lammin uusi seurakuntatalo hankkeen eteenpäin saattaminen
Lammin uusi seurakuntatalo -hanke käynnistyi yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti uuden seurakuntatalon tilatarveselvityshankkeella vuoden
2020 alussa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta nimesi hankkeelle ohjausryhmän, joka sen puheenjohtaja Ville Vihriälän ja hankkeeseen valitun
konsultti Sami Niku-Paavon johdolla on työskennellyt kevään 2020 kuluessa.
Tilatarveselvityshankkeen lähtötilanteessa järjestettiin myös kyselyt, joissa
kartoitettiin uuden seurakuntatalon tilatarpeita. Kyselyitä toteutettiin kaksi, toinen Lammin seurakunnan työntekijöille ja toinen luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille. Tilatarveselvityshanke on edennyt suunnitellusti ja tilatarveselvitys ollaan antamassa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle 26.5.2020,
jonka käsittelyn jälkeen konsultti kesän aikana laskee hankkeen alustavan
kustannusarvion. Vuoden 2021 investointisuunnitelmaan on tärkeää varata
määräraha Lammin uusi seurakuntatalo –hankkeen eteenpäin saattamiseksi
ja sen arkkitehtisuunnittelun aloittamiseksi.
2. Kaunisniemen leirikeskukseen liittyviä asioita:
Kaunisniemen leirikeskuksen päärakennuksen ulko-ovet ovat huonokuntoisia. Päärakennuksen julkisivulla (järven puolella) oleva pääovi kaipaa kokonaan uusimista ja rakennuksen muut ulko-ovet (yht. 4 kpl) ovien ulkopintojen
uusimista / uutta pintakäsittelyä.
Kaunisniemen leirikeskuksen päärakennuksen yläkerran salin isot ikkunat ja salin edessä olevan aulan iso ikkuna (5 + 1 kpl) ovat alkuperäisiä,
1980-luvun lämpölaseja, jotka ikääntyessään ovat alkaneet harmaantua ja
höyrystyä. Todennäköistä myös on, että niiden lämmöneristyskyky ei liene
enää paras mahdollinen.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että Lammin
seurakunta investointiesityksenään vuodelle 2021 antaa Hämeenlinnan
seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle seuraavaa:
Seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä uuden seurakuntatalon rakentamista
Lammille. Lammin seurakunta pyytää, että vuoden 2021 investointisuunnitelmaan varattaisiin määräraha Lammin uusi seurakuntatalo –hankkeen
eteenpäin saattamiseksi ja sen arkkitehtisuunnittelun ja muun valmistelun
aloittamiseen.
Lisäksi Lammin seurakunta pyytää, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymän
kiinteistö- ja hautaustoimi ryhtyy toimenpiteisiin
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1. Kaunisniemen leirikeskuksen päärakennuksen ulko-ovien / ulkoovien ulkopintojen uusimiseksi ja
2. Kaunisniemen leirikeskuksen päärakennuksen yläkerran salin ja
salin edessä olevan aulan isojen ikkunoiden uusimiseksi,
ja että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta varaa vuoden 2021 investointeihin määrärahat myös näihin edellä mainittuihin Kaunisniemen leirikeskukseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseen.
Päätös: Hyväksyttiin.
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24 §
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös Yhteistoimintamenettelyn alkamisesta Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 23.4.2020 yhteistoimintamenettelyn (TUTA-menettelyn) käynnistämisestä. Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksessä on kyse ennen muuta varautumisesta. Yhteistoimintamenettelyn käynnistämisellä varaudutaan poikkeusolojen
aiheuttamiin mahdollisiin muutoksiin ja vaikutuksiin toiminnassa ja taloudessa.
Seurakuntayhtymän on syytä varautua töiden uudelleenjärjestelemiseen ja tilanteiden niin vaatiessa myös lomautusten käynnistämiseen. Lomautukset tulevat
kyseeseen, jos työtehtävät oleellisesti vähentyvät koronaviruksen aiheuttamien
rajoitusten takia. Irtisanomisista ei tässä vaiheessa neuvotella. Yhteistoimintamenettely koskee kaikkia 140 seurakuntien ja seurakuntayhtymän työntekijää.
Pandemian aikana Hämeenlinnan seurakuntayhtymä on noudattanut hallituksen,
kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin ohjeita. Tapahtumat on peruttu, viikkotoiminta
on tauolla ja jumalanpalveluksien määrää on vähennetty eikä niihin osallistu seurakuntalaisia. Henkilökunta on ohjattu etätöihin, mikäli mahdollista. Jatkossa voi
olla tarve myös keskustella toimenkuvien muutoksista, joilla työvoimaa ohjataan
kriisin kannalta keskeisiin toimintoihin. Loma-aikoja säätämällä voidaan myös
reagoida työn vähentymiseen. Lomautus tulee kyseeseen, jos työtehtävät ovat
oleellisesti vähentyneet koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten takia. Koronapandemia on muuttanut toimintaympäristöä ja vaikuttanut myös toimintaedellytyksiin. Yhteistoimintamenettelyn tavoitteena on turvata Hämeenlinnan seurakuntien toiminta myös tulevaisuudessa.
Yhteistoimintaneuvottelut käydään seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa,
jossa on kahdeksan jäsentä: kolme työnantajan edustajaa (Heli Ulvinen, Kimmo
Reinikainen, Kai Kauppinen), kolme sopijajärjestöjen pääluottamusmiestä (Niina
Huttunen, Lauri Nurmi, Sami Takala) sekä kaksi työsuojeluvaltuutettua (Nina Kainulainen, Lasse Saraste). Yhteistoimintaneuvottelujen kestolle ei päätetty asettaa takarajaa.
Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

LAMMIN SEURAKUNTA

Pöytäkirja

SEURAKUNTANEUVOSTO

27.5.2020

Nro 2

Sivu 13

25 §
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset (nrot 1 - 28/2020) esitellään kokouksessa.
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 12 § mukaisesti kirkkoherran viranhaltijapäätökset saatetaan seurakuntaneuvoston tietoon puolivuosittain. Viranhaltijapäätökset esitellään kokouksessa niiden päätösten osalta, jotka eivät ole salassa pidettäviä.
Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.
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26 §
Ilmoitusasiat
-

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen
23.4.2020 päätökset

-

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
kokouksen 12.2.2020; 21.4.2020 ja 26.5.2019 päätökset

-

Lammin uusi seurakuntatalo –hankkeen tilatarveselvityksen eteneminen

-

Lammin seurakunnan kirkkoesineistön inventointihankkeen eteneminen

-

Lammin pappilan purkaminen

-

Lammin ja Tuuloksen kirkkojen kesäaukiolot

-

Lammin kirkon sisäosien 100 –vuotisjuhlan uusi mahdollinen ajankohta
23.5.2021

Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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27 §
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.
28 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

