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Kokousaika

Keskiviikkona 28.10.2020 klo 17 - 18.23, 18.27 – 18.47

Kokouspaikka

Lammin seurakuntasali

Läsnä

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

Seija Koivisto, sihteeri

Käsitellyt asiat

§ 41 - § 54

Allekirjoitukset
Puheenjohtaja Heli Ulvinen

Pöytäkirjan
tarkastus

Paikka ja aika Hämeenlinna

Allekirjoitukset Ahti Isomöttönen
Pöytäkirja
yleisesti
nähtävänä

Ulla Kartano

Paikka ja aika Lammin kirkkoherranvirasto 29.10. – 28.11.2020

Todistaa
Otteen
oikeaksi
todistaa

Sihteeri Seija Koivisto

Kirkkoherra

Heli Ulvinen
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41 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja luki 5 Moos.
31:6-8.

42 §
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 21.10.2020.
Päätösesitys (kirkkoherra): Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

43 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi,
että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.
Päätös: Hyväksyttiin.

44 §
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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45 §
Lammin seurakunnan Strategia 2026 valmistelu
Lammin seurakunta toteuttaa perustehtäväänsä käyttäen apuna seurakuntaneuvoston hyväksymää strategiaa. Strategia on yhteisesti hyväksytty kartta, yhteinen
linjaus, jonka avulla seurakunta suunnistaa tulevaisuuteen ja asettaa kullekin
vuodelle toimintansa painopisteet. Strategia sisältää toiminta-ajatuksen, tulevaisuudennäyn eli vision sekä painopisteitä, joiden avulla tulevaisuudennäkyyn pyritään. Lammin seurakunnassa parhaillaan käytössä oleva Lammin seurakunnan
Strategia 2020 on hyväksytty vuonna 2015. Tässä strategiassa seurakunnan toiminta-ajatus on ilmaistu sanoin:
Lammilla kirkko on keskellä kylää ja lähellä ihmistä
Seurakunnan tulevaisuudennäkynä eli visiona on, että
LAMMIN SEURAKUNTA
on lammilaisille läheinen, avarakatseinen
ja yhteistyöhaluinen seurakunta, joka elää
evankeliumin ilosanomasta ja kristillisestä perinteestä.
Se on avoimesti esillä yhteisössään, kutsuu osallistumaan
ja kokeilee rohkeasti uusia toimintatapoja.
Strategiassa määritellyn yhdeksän painopisteen avulla on edellä mainittua tulevaisuudennäkyä pyritty toteuttamaan.
Lammin seurakunnan toimintaympäristö on vuoden 2015 jälkeen monessakin
suhteessa muuttunut. Muutoksista suurimpana mainittakoon Tuuloksen seurakunnan liittäminen Lammin seurakuntaan vuoden 2019 alusta. Toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten johdosta on avautunut uusia toimintamahdollisuuksia, noussut esiin uudenlaisia haasteita ja uhkia. Viimeksi mainituista merkittävin on kuluvan vuoden aikana maailmassa riehuva koronapandemia. Näitä
kaikkia ja näiden vaikutusta Lammin seurakunnan perustehtävän toteuttamiseen
on syytä tarkemmin tutkia sekä yhdessä pohtia ja päättää, millaista tulevaisuudennäkyä haluamme jatkossa toteuttaa ja miten sen teemme.
Suomen ev.lut. kirkossa on valmistunut uusi strategia syyskuussa 2020. Strategia on nimeltään Ovet auki – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026. Lammin seurakunnan uudessa strategiassa on syytä huomioida
edellä mainitun asiakirjan linjauksia ja huomioita sekä asiakirjan aikajänne vuoteen 2026. Lammin seurakunnan uuden strategian valmistelu toteutetaan
28.8.2020 alkaneen piispantarkastusprosessin yhteydessä. Tavoitteena on, että
uusi strategia on käytettävissä vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa valmisteltaessa.
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Strategiatyöskentelyssä on tärkeää kuulla sekä luottamushenkilöiden että työntekijöiden ääntä. Tästä syystä tarvitaan yhteistä työskentelyä, mutta sen ohella
myös työrukkanen, strategiatyöryhmä, strategiatyön ohjaamiseen ja strategian
varsinaiseen työstämiseen. Työryhmä voi tarvittaessa nimetä työnsä tueksi luottamushenkilöistä / viranhaltijoista / työntekijöistä koostuvia pienryhmiä.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän, seurakuntaneuvostolle, että Lammin
seurakunnassa valmistellaan ja hyväksytään uusi strategia vuoteen 2026.
Strategiatyö tulee saattaa loppuun siten, että uusi strategia on käytettävissä
vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa valmisteltaessa. Lisäksi esitän, että
seurakuntaneuvosto nimeää strategiatyöryhmän. Strategiatyöryhmään kuuluu neljä seurakuntaneuvoston jäsentä, Tuuloksen alueseurakunnan alueneuvoston edustajana Toni Töyrylä, kirkkoherra sekä työntekijöiden edustajina kappalainen Sari Järä, lastenohjaaja Sanni Jaakkola ja tiedottaja Markus Monteiro-Kartano. Viimeksi mainittu toimii ryhmän sihteerinä.
Strategiatyöryhmän tehtävänä on ohjata strategiatyöskentelyä ja työstää
itse strategiaa luottamushenkilöiden ja työntekijöiden esiin nostamien teemojen pohjalta. Strategiatyöryhmä voi tarvittaessa nimetä työnsä tueksi
luottamushenkilöistä / viranhaltijoista / työntekijöistä koostuvia pienryhmiä.
Strategiatyöryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Seurakuntaneuvoston
edustajiksi valittiin yksimielisesti Mari Huostila, Sinikka Lindholm, Ahti
Isomöttönen ja Ulla Kartano.
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46 §
Lammin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosilla 2021 – 2023 ja talousarvio vuodelle 2021
Lammin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2021:

Välitämme
toivon sanomaa
lähetetään seurakuntaneuvostolle tämän esityslistan liitteenä (liite nro 1).
Lammin seurakunnan seurakuntaneuvosto päättää omalta osaltaan Lammin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2021 - 2023 28.10.2020. Tämän jälkeen toiminta- ja taloussuunnitelma lähetetään Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Taloustoimisto tekee talousarvioesitykseen yhteisen kirkkoneuvoston päättämät muutokset ja kirkkoneuvosto lähettää tämän jälkeen koko seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman
seurakuntiin lausuntokierrokselle. Seurakuntaneuvostot antavat lausuntonsa kyseisestä asiakirjasta yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee ja päättää Hämeenlinnan seurakuntayhtymän
toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 – 2023 ja talousarvion vuodelle 2021
17.12.2020.
Liitteenä oleva asiakirja sisältää pääluokkien 1. Hallinto ja 2. Seurakunnallinen
toiminta euromääräisen talousarvion vuodelle 2021. Pääluokka 1 koostuu Seurakuntaneuvoston, Kirkonkirjojen pidon ja Kirkkoherranviraston tehtäväalueiden talousarvioista. Pääluokka 2 puolestaan seurakunnallisen toiminnan tehtäväalueiden talousarvioista.
Talousarvion 2021 toimintakate (1. ja 2. pääluokka) on – 654.389 euroa (vuonna
2019 – 666.856 euroa), joka on Lammin seurakunnalle annetun talousarvioraamin mukainen. Toimintakatteessa toimintatuottojen osuus on 48.520 euroa ja toimintakulujen osuus - 702.909 euroa. Asiakirjassa on tehtäväalueittain ulkoiset toimintatulot, toimintamenot ja työalakate. Talousarviossa varaudutaan pieneen
palkkojen korotukseen.
Vuosi 2021 on järjestyksessä kolmas toimintavuosi, jolloin entinen Tuuloksen
seurakunta on Kirkkohallituksen 29.5.2018 tekemän päätöksen mukaisesti osa
Lammin seurakuntaa muodostaen siinä Lammin seurakunnan seurakuntaneuvoston päätöksen mukaisesti Tuuloksen alueseurakunnan. Lammin seurakunnan
talousarvioasiakirjassa vuodelle 2021 on kahden edellisen vuoden tavoin pieni
määräraha Tuuloksen alueella tapahtuvaa erityistä toimintaa varten. Kaikkien
Tuuloksen alueella työskentelevien seurakunnan työntekijöiden henkilöstökulut ja
suurin osa Tuuloksen alueella käytettävistä muista toimintakuluista maksetaan
Lammin seurakunnan eri tehtäväalueiden talousarviomäärärahoista.
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Asiakirjassa on tehtäväalueiden sanalliset toimintasuunnitelmat ja avaintavoitteet
vuodelle 2021 kirjattu erikseen. Lisäksi asiakirja sisältää ehdotuksen seurakunnallisen toiminnan maksuista ja korvauksista.
Seurakunnallisen toiminnan tehtäväalueille tulee laatia toiminnan johtamista,
suunnittelua ja määrärahan toteutumisen seurantaa varten käyttösuunnitelma,
joka käsitellään ja hyväksytään seurakuntaneuvoston helmikuun 2021 kokouksessa.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston ja edelleen Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Lammin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2023 ja talousarvion 2021.
Päätös: Hyväksyttiin.
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47 §
Henkilöstön koulutussuunnitelmat vuodelle 2021
Henkilöstön yksilöity koulutussuunnitelma 2021 sekä Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan hyväksyttäväksi lähetettävä koulutussuunnitelma
2021 lähetetään seurakuntaneuvostolle tämän esityslistan liitteinä 2 ja 3.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän koulutussuunnitelmat liitteiden 2 ja 3 mukaisina seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
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48 §
Lähetystyön talousarvioavustuksen (10.000 euroa) jakaminen
Vuoden 2018 Lammin seurakunnan vapaaehtoinen lähetyskannatus oli
16.576,66 (v.2018 13.467,78) euroa.
Vapaaehtoinen lähetyskannatus jakautui seuraavasti:
Suomen Lähetysseura
10.780,32 euroa
Kansanlähetys
3.471,73 euroa
Suomen Pipliaseura
1.078,01 euroa
Medialähetys Sanansaattajat
675,05 euroa
Kylväjä
352,95 euroa
Suomen lut.evank.yhd.
221,60 euroa
Kirkon ulkomaanavun vapaaehtoinen kannatus oli 14.191,42 (v. 2018 9.075,81)
euroa.
Vapaaehtoinen kannatus yhteensä 30.771,08 € eli 8,56 €/jäsen (vuonna 2018
8,55 €/jäsen)
Mikäli noudatetaan talousarvioavustuksen jakamista vapaaehtoisen kannatuksen
suhteessa (mikä on suosituksena) tuen jakautuminen toteutuisi seuraavalla tavalla:
Suomen Lähetysseura
6.500 euroa
Suomen ev.lut Kansanlähetys
2.100 euroa
Suomen Pipliaseura
700 euroa
Sanansaattajat
400 euroa
Kylväjä
200 euroa
Suomen lut.evank.yhd.
100 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 €, Mauritania 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 20.840 euroa/vuosi.
Päijät-Hämeen Kansanlähetyksen kanssa sopimus: Heidi ja Markus Alajoen
työn tukeminen Kreikassa 6.700 euroa / vuosi.
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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Talousarvioavustuksen jaossa ei ole tarpeen huomioida SLS:n kanssa tehtyä
Hanna London sopimusta, koska se on vuosittain hoidettu Mikko Kaloisen Säätiön kautta. Myöskään ei ole tarve huomioida kummilapsisopimuksia, koska niihin
tarvittavat varat tulevat suoraan vapaaehtoisilta lahjoittajilta. Mikäli talousarvioavustus jaetaan vapaaehtoisen kannatuksen suhteessa SLS:n palvelusopimus
täyttyy, mutta Kansanlähetyksen 6.700 euron palvelusopimus jää tavoitteesta
1.128,27 euroa.
Lähetystyön pappi Sari Järä esittää, että Suomen Lähetysseuralle annettavaa
talousarviotukea pienennettäisiin Kansanlähetykselle annettavan avustuksen hyväksi siten, että Kansanlähetyksen kanssa solmitun palvelusopimuksen tukisumma täyttyisi.
Sari Järä esittää 10.000 euron talousarviotuen jakamista seuraavasti:
Suomen Lähetysseura 5.300 euroa (53 %)
Kansanlähetys
3.300 euroa (33 %)
Pipliaseura
700 euroa (7 %)
Sanansaattajat
400 euroa (4 %)
Kylväjä
200 euroa (2 %)
Suomen lut.evank.yhd. 100 euroa (1 %)
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi
talousarviossa varatun 10.000 euron lähetystyön avustuksen jakamaista lähetystyön pastori Sari Järän esityksen mukaisesti seuraavasti:
Suomen Lähetysseura 5.300 euroa (53 %)
Kansanlähetys
3.300 euroa (33 %)
Pipliaseura
700 euroa (7 %)
Sanansaattajat
400 euroa (4 %)
Kylväjä
200 euroa (2 %)
Suomen lut.evank.yhd. 100 euroa (1 %)
Kirkon ulkomaanavulle (KUA) osoitetaan Kansainvälisen diakoniatyön budjetista talousarvioavustusta 1.700 euroa.
Päätös: Hyväksyttiin.
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49 §
Seurakuntaneuvoston lausunto kappalainen Petri Laineen sivutoimilupahakemukseen
Kappalainen Petri Laine on 1.10.2020 päivätyllä kirjeellä pyytänyt Lammin seurakunnan seurakuntaneuvoston lausuntoa Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille osoittamalleen sivutoimilupahakemukselle. (Petri Laineen sivutoimilupahakemus liitteenä nro 4)
Kappalainen Petri Laine hakee sivutoimilupia seuraavasti:
1) Toimia Hämeen Hautauspalvelu Oy:n hallituksen puheenjohtajana 30.6.2021
asti. Tällä ajalla uudet osake-järjestelyt ja muut järjestelyt saadaan hallitusti
valmiiksi.
Omistan tällä hetkellä (lokakuu 2020) yrityksestä puolet (50 %), mutta vuoden
vaihteessa 2020 - 2021 olisi tarkoitus, että yrityksen omistajuus oli jaettu usealle
omistajalle. Yritys palvelee seutukuntaa poikkeuksellisella tavalla (kotikäynnein),
ja työn herkkyyden takia yritysjärjestelyihin, rekrytointeihin, asiakkaille ja yhteistyöverkostoille on annettava aikaa.
Varsinaista työtä en yrityksessä tee marraskuusta 2020 eteenpäin kuin mahdollisesti virkavapausaikoina (joka oikeus on käsittääkseni viranhaltijoillakin.) Olen
myös julkisesti jo tiedottanut, että en työskentele yhtiössä marraskuusta 2020,
vaan työni on kappalaisen virka Lammin seurakunnassa. Yrityksestä omistamani
osuus on tarkoitus laskea alle neljännekseen vuodenvaihteessa 2020 - 2021.
Uudet työntekijät ja osakkaat ovat jo pääosin löytyneet.
Koska yritys on ollut päätyöni viimeiset kaksi vuotta, sen luovuttaminen eteenpäin on ollut kesästä 2020 alkanut prosessi. Tarvittaessa voin esittää lisäperusteluja ja vastaan mielelläni lisäkysymyksiin.
2) Toimia yksittäisinä päivinä palveluohjaajana Aamos Group Oy:ssä
30.10.2022 asti.
Nämä työt tekisin vapaapäiviä, loma-aikana jne. Oppimani asiat työvoima-hallinnosta ovat sinänsä arvokkaita myös seurakuntatyössä (suomalaisen yhteiskunnan te-palvelut, koulutukset ja lainsäädäntö), että näkisin myös tuon ammattitaidon ylläpitämisen tärkeäksi. Aika monella seurakuntatyön alueella hyvä yhteiskustapalvelujen tuntemus on eduksi. Esimerkiksi monien diakonian asiakkaiden
kanssa ja vaikkapa nuorisotyössä on hyvä olla laajaa ja ajanmukaista tietoa työelämästä ja koulutuksista sekä näitä tukevista palveluista. Parhaiten tätä ensikäden tietoa jaetaan ja saadaan te- toimistojen aulapalveluissa, joissa nimenomaan
autetaan ihmisiä löytämään ratkaisuja heidän monenlaisiin tilanteisiin ja kysymyksiin. Tätä työtä olen tehnyt viimeiset 1,5 vuotta ja hiljalleen olen oppinut ohjaamaan asiakkaita eteenpäin mitä moninaisimmissa tilanteissa osana suomalaista yhteiskuntaa. Myös esimerkiksi Kelan, sosiaalitoimen ja yrityspalveluiden
asiat ovat tulleet tutuiksi.
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Työ oli myös niin mielenkiintoista, että kokisin sen jatkossakin lähinnä virkistäväksi näkökulmaksi suomalaiseen elämään. Näkisin, että jatkossakin laaja ja
ajankohtainen tuntemus työ-elinkeinoelämän palveluista on seurakunnalle arvokasta pääomaa.
Kirkkolain 6 luvussa 30 § sivutoimesta ja kilpailevasta toiminnasta todetaan seuraavaa:
Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa.
Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Tuomiokapituli päättää sivutoimiluvan
myöntämisestä seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle. Sivutoimilupa
voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi
tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.
Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla
kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla.
Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitetulla perusteella.
Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen sivutoimiluvan peruuttamista.
Seurakunnat tekevät yhteistyötä hautaustoimistojen kanssa palvellen kumpikin
samoja, surun keskellä olevia ihmisiä. Työ on herkkää, syvällä pieteetillä tehtävää. Kaikelta seurakunnan toiminnalta edellytetään riippumattomuutta ja objektiivisuutta. Missään seurakunnan toiminnassa tai viran hoidossa ei saa vaarantaa
seurakuntalaisten tai yhteistyökumppaneiden luottamusta tasapuolisuuteen.
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Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että se pyytää
Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulia päättämään kappalainen Petri
Laineen sivutoimilupahakemuksen kohdan 1 osalta ilman seurakuntaneuvoston lausuntoa.
Sivutoimilupahakemuksen kohdan 2 osalta esitän, että seurakuntaneuvosto puoltaa sitä kahden vuoden määräajalla, 30.10.2022 asti, edellyttäen,
että tämän sivutoimen hoito tapahtuu Petri Laineen vapaapäivinä ja lomaaikoina.
Päätös: Hyväksyttiin.
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50 §
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätös liittyen Lammin
uusi seurakuntatalo -hankkeeseen
Lammin uudesta seurakuntatalosta tehtiin kevään 2020 aikana tilatarveselvitys ja
laadittiin sen pohjalta tilaluettelo. Tilatarveselvityksen teki ja tilaluettelon laati tehtävään tarjouskilpailun perusteella valittu Konsultti Sam-Ins Oy / Sami NikuPaavo. Tukenaan hänellä oli tehtävään nimetty ohjausryhmä. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyi Sami Niku-Paavon laatiman tilaluettelon toukokuun 2020 kokouksessaan ja kesän 2020 aikana konsultti teki hyväksytyn tilaluettelon mukaisesti Lammin uudelle seurakuntatalolle tavoitehintalaskelman.
Hankkeen tavoitehinta-arvio on 3.075.000 euroa. Hankeen ohjausryhmä esitti tilaohjelman ja alustavan kustannusarvion hyväksymistä ja kustannusvarauksien
tekemistä vuoden 2021 budjettiin hankkeen eteenpäin viemiseksi.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli Lammin
uusi seurakuntalo –hanketta kokouksessaan 24.9.2020 § 10 ja päätti, että vuoden 2021 talousarvioon varataan määräraha hankkeen hanke- ja rakennussuunnitelmien tekemiseen ja että uuden seurakuntatalon rakentamispäätös ja sen rahoitus päätetään syksyllä 2021 vuoden 2022 talousarvion hyväksymisen yhteydessä. (Yhteisen kirkkovaltuuston päätös lähetetään seurakuntaneuvoston jäsenille esityslistan ohessa)
Puheenjohtajan päätösesitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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51 §
Rippikoulusuunnitelma 2021
Lammin seurakunnan rippikoulusuunnitelma vuodelle 2021 lähetetään seurakuntaneuvoston jäsenille esityslistan ohessa.
Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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52 §
Ilmoitusasiat, onnittelut ja muistamiset
-

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
22.9.2020 kokouksen päätökset

-

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston 24.9.2020 kokouksen päätökset

Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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53 §
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.
54 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

