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Kokousaika

Keskiviikkona 16.12.2020 klo 17 – 18.15

Kokouspaikka

Lammin seurakuntasali

Läsnä

Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja
Eerola Jari, jäsen saapui klo 17.16, § 70 käsittelyn aikana
Hakala Sinikka, jäsen
Huostila Mari, jäsen
Isomöttönen Ahti, jäsen
Kartano Ulla, jäsen
Kerttula Anu, jäsen
Kosonen Ida, jäsen
Laurila Riitta, varajäsen
Lindholm Sinikka, jäsen
Silpola Hannu, jäsen
Vesanen Sirkku, jäsen

Seija Koivisto, sihteeri

Käsitellyt asiat

§ 65 - § 79

Allekirjoitukset
Puheenjohtaja Heli Ulvinen

Pöytäkirjan
tarkastus

Paikka ja aika Hämeenlinna

Allekirjoitukset Sinikka Lindholm
Pöytäkirja
yleisesti
nähtävänä

Hannu Silpola

Paikka ja aika Lammin kirkkoherranvirasto 17.12.2020 – 15.1.2021

Todistaa
Otteen
oikeaksi
todistaa

Sihteeri Seija Koivisto

Kirkkoherra

Heli Ulvinen
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65 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden.

66 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta.
Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostitse 9.12.2020.
Päätösesitys (kirkkoherra): Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

67 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi,
että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys siten, että lisätään käsiteltäviin asioihin ”Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Hämeenlinnan-Vanajan seurakunnan sairaalasielunhoitotyön johtokuntaan kaksivuotiskaudeksi 2021 – 2022” § 72.
Päätös: Hyväksyttiin.

68 §
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 Sinikka Lindholm ja Hannu Silpola.
Päätös: Hyväksyttiin.
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69 §
Käyttösuunnitelmat vuodelle 2021
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päättää vuoden
2021 talousarviosta ja vuosien 2021 – 2023 toiminta- ja taloussuunnitelmasta kokouksessaan 17.12.2020. Päätöksellään yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa
myös Lammin seurakunnan tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet ja vahvistaa
ne sitovina.
Tehtäväalueitten tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan seurakuntaneuvoston määräämällä tavalla.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että seurakunnallisen toiminnan tehtäväalueille laaditaan toiminnan johtamista, suunnittelua, ja määrärahan ja tuloarvion toteutumisen seurantaa varten käyttösuunnitelma. Käyttösuunnitelmat käsitellään ja hyväksytään seurakuntaneuvoston helmikuun 2021 kokouksessa.
Päätös: Hyväksyttiin.
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70 §
Hämeenlinnan seurakuntien, Hyvän Tahdon Ruokaverkoston ja Hämeenlinnan kaupungin yhteistyö ruoka-aputoiminnan kehittämiseksi
Hyvän Tahdon Ruokaverkosto (HTR) järjestää ruoka-apua Hämeenlinnan alueella. HTR koostuu usean eri seurakunnan vapaaehtoisista ja työntekijöistä.
Ruoka-apu perustuu kaupoista annetun hävikkiruoan ja EU-ruoan jakoon.
Hämeenlinnan kaupunki on sekä valtuustoaloitteen että Akuutti Arkiapu -toiminnan johdosta osoittanut kiinnostusta yhteistyöhön HTR:n kanssa alkuvuodesta
2020. Yhdessä verkoston kanssa on suunniteltu pienimuotoisen logistiikkakeskuksen perustamista Luotsi –säätiön avulla. Logistiikkakeskus mahdollistaisi hävikkiruoan hankinnan suoraan elintarviketeollisuudelta ja suurvarastoilta. Nämä
ovat vaatineet ruoan luovuttamisen ehdoksi toimivaa kylmäketjuja. Logistiikkakeskuksen perustaminen varmistaisi sekä kylmäkuljetuskaluston että asianmukaiset kylmäsäilytystilat. Logistiikkakeskus myös hoitaisi osan ruoan toimittamisesta lähemmäs HTR:n vapaaehtoisten toiminta-aluetta. Logistiikkakeskuksen
perustaminen tuottaisi suoraan hyötyä HTR:lle. Korona-aikana hävikkiruoan
määrä kaupoista on ollut pienempi samalla kun avun tarvitsijoiden määrä on kasvanut. Logistiikkakeskuksen pikainen perustaminen on verkoston etu.
Hämeenlinnan kaupunginhallitus on päättänyt kahden vuoden projektista, jossa
keskitettyä ruoka-aputoimintaa lähdetään toteuttamaan ja kehittämään. Päätöksen mukaan valmistelussa olleen mallin ruokajakeluvaraston ja logistiikan kustannusarvio on vuositasolla 207 000 €. Tästä Hämeenlinnan alueen seurakuntien
osuus on 41 400 euroa hajautettavaksi asukasluvun mukaan. Alueen seurakunnista Hämeenlinna-Vanaja, Lammi ja Janakkala ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa lähteä hankkeeseen mukaan. Tällöin Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan
osuudeksi muodostuisi 32 000 euroa. Lammin seurakunnan osuudeksi 2 700 euroa ja Janakkalan seurakunnan osuudeksi 6 700 euroa. Hattulan, Kalvolan ja
Hauhon seurakunnat eivät lähde mukaan logistiikkakeskuksen kehittämistoimintaan.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Suomen evankelisluterilaiselle kirkolle
avustuksen diakoniatyön tukemista varten kompensaationa koronasta aiheutuviin
kustannuksiin yhteensä 4 434 312 euroa. Lammin seurakunnan osuus avustuksesta on 5 612 euroa. Diakoniatyölle myönnettyjä avustusvaroja voidaan käyttää
logistiikkakeskuksen perustamiseen kevätkauden 2021 aikana. Samoin Lammin
seurakunnan maksuosuus toimintakuluista voidaan suorittaa kevään aikana.
Seurakunnalle myönnetty avustus on käytettävä 30.6.2021 mennessä.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että Lammin
seurakunta lähtee mukaan ruokajakeluverkoston logistiikkakeskuksen kehittämistoimintaan ja käyttää Lammin seurakunnan saamasta Kirkon keskusrahaston avustuksesta 2 700 euroa logistiikkakeskuksen kustannuksiin
vuodelle 2021. Logistiikkakeskuksen projekti-suunnitelma tulee liittää
osaksi raporttia diakonia-avustuksen käytöstä Kirkon keskusrahastolle.
Päätös: Hyväksyttiin.
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71 §
Kirkon keskusrahaston diakoniatyölle myöntämän avustuksen käyttö diakonia-avustuksiin
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Suomen evankelisluterilaiselle kirkolle avustuksen diakoniatyön tukemista varten kompensaationa koronasta aiheutuviin kustannuksiin yhteensä 4 434 312 euroa. Lammin seurakunnan osuus
avustuksesta on 5 612 euroa. Seurakunnalle myönnetty avustus on käytettävä
30.6.2021 mennessä.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että Lammin
seurakunnan diakoniatyölle Kirkon keskusrahaston myöntämästä 5 612 euron avustuksesta 2 912 euroa käytetään Lammin seurakunnan diakoniatyöntekijän toimesta myönnettäviin diakonia-avustuksiin.
Päätös: Hyväksyttiin.
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72 §
Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Hämeenlinnan-Vanajan seurakunnan sairaalasielunhoitotyön johtokuntaan kaksivuotiskaudeksi 2021 - 2022
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan sairaalasielunhoitotyön yhteisjohtokunta kehottaa Lammin seurakuntaa valitsemaan Lammin seurakunnan jäsenen ja tälle
henkilökohtaisen varajäsenen sairaalasielunhoitotyön johtokuntaan kaksivuotiskaudeksi 2021 - 2022.
Lammin seurakunnan jäsen on päättyvällä kaudella 2019 - 2020 ollut Sinikka
Lindholm ja varajäsen Pia Raukola.
Päätösesitys (kirkkoherra): Kehotan seurakuntaneuvostoa valitsemaan jäsenen
sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Lammin seurakunnan edustajaksi
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan sairaalasielunhoitotyön johtokuntaan kaksivuotiskaudeksi 2021 - 2022.
Päätös: Seurakuntaneuvosto valitsi Lammin seurakunnan edustajaksi varsinaisena jäsenenä Sinikka Lindholmin ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pia Raukolan Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan sairaalasielunhoitotyön johtokuntaan kaksivuotiskaudeksi 2021 - 2022.
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73 §
Sopimus Lammin seurakunnan ja Hauhon seurakunnan välisestä kirkkoherranvirastojen yhteistyöstä
Lammin seurakunnalla on ollut 1.5.2009 alkaen määräaikainen sopimus seurakuntien välisestä kirkkoherranviraston yhteistyöstä Hauhon seurakunnan kanssa.
Aluksi sopimukseen kuului Hauhon seurakunnan seurakuntasihteerin toimiminen
Lammin seurakunnan toimistosihteerin vuosi-loma ja tarvittaessa muunakin sijaisena. Sijaisuusaikana työaika sisälsi vähintään Lammin kirkkoherranviraston aukiolopäivystyksen matka-aikoineen. Korvaus maksettiin tuntilaskutuksen perusteella.
Vuoden 2014 alusta Lammin seurakunnalla ja Hauhon seurakunnalla oli työntekijätilanteesta johtuen tarve solmia kirkkoherranvirastojen välinen yhteistyösopimus uudelta pohjalta siten, että sijaistaminen tapahtuu vastavuoroisesti. Nykyisen 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.
Seurakuntasihteerin/toimistosihteerin työaika on virastotyöaika. Matka-aika virkapaikalta virantoimituspaikkaan sisältyy työaikaan ja on korvattava virka-matka.
Lammin seurakunnan toimistosihteerin virkapaikka on Lammin kirkkoherranvirasto ja Hauhon seurakunnan seurakuntasihteerin virkapaikka Hauhon kirkkoherranvirasto. Mahdollisuudet työn toteuttamiselle edellyttävät vuosilomien porrastamista ja virastojen aukioloaikojen supistamista loma-aikoina. Palkkakustannukset
sivukuluineen palvelun järjestävä seurakunta perii sen saajalta tuntikirjanpidon
perusteella. Matkakorvaukset viranhaltijat laskuttavat suoraan palvelun saavalta
seurakunnalta. Nykyinen sopimuskausi päättyy 31.12.2020.
Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 4/2019 mukaan kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018 pidetyssä kokouksessa, että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla
keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Kyseisen linjauksen johdosta
Lammin ja Hauhon seurakuntien tulee siten tehdä päätöksensä johonkin aluekeskusrekisteriin liittymisestä viimeistään vuoden 2021 aikana.
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Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että Lammin
seurakunta jatkaa sopimusta Lammin seurakunnan ja Hauhon seurakunnan
välisestä kirkkoherranvirastojen 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.
Seurakuntasihteerin/toimistosihteerin työaika on virastotyöaika. Matka-aika
virkapaikalta virantoimituspaikkaan sisältyy työaikaan ja on korvattava
virka-matka. Palkkakustannukset sivukuluineen palvelun järjestävä seurakunta perii sen saajalta tuntikirjanpidon perusteella. Matkakorvaukset viranhaltijat laskuttavat suoraan palvelun saavalta seurakunnalta. Sopimus
on voimassa määräajan 1.1. – 31.12.2021.
Päätös: Hyväksyttiin.
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74 §
Seurakuntaneuvoston kokousaikataulu vuodelle 2021
Seurakuntaneuvoston kokoukset vuonna 2021 pidetään seuraavasti:
-

ke 27.1.2021 klo 17 Lammin seurakuntatalon seurakuntasalissa
johtoryhmä kokoontuu ti 19.1.2021 klo 15 Lammin seurakuntasalissa
ke 24.2.2021 klo 17 Lammin seurakuntatalon seurakuntasalissa
johtoryhmä kokoontuu ti 16.2.2021 klo 15 Lammin seurakuntasalissa
ke 7.4.2021 klo 17 Lammin seurakuntatalon seurakuntasalissa
johtoryhmä kokoontuu ti 30.3.2021 klo 15 Lammin seurakuntasalissa
ke 19.5.2021 klo 17 Tuuloksen seurakuntakeskuksessa
(TTS I 19.5.2021 klo 18 – 20 Tuuloksen seurakuntakeskuksessa)
johtoryhmä kokoontuu ti 11.5.2021 klo 15 Lammin seurakuntasalissa
ke 8.9.2021 klo 17 Lammin seurakuntasalissa
(TTS II 8.9.2021 klo 18 – 20 Lammin seurakuntasalissa)
johtoryhmä kokoontuu pe 27.8.2021 klo 15 Lammin seurakuntasalissa
ke 27.10.2021 klo 17 Tuuloksen seurakuntakeskuksessa
johtoryhmä kokoontuu pe 15.10.2021 klo 15 Lammin seurakuntasalissa
ke 24.11.2021 klo 17 Lammin seurakuntatalon seurakuntasalissa
johtoryhmä kokoontuu ti 16.11.2021 klo 15 Lammin seurakuntasalissa
ke 15.12.2021 klo 17 Lammin seurakuntatalon seurakuntasalissa
johtoryhmä kokoontuu ti 7.12.2021 klo 15 Lammin seurakuntasalissa

Päätösehdotus (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston kokousaikataulun hyväksyttäväksi. Johtoryhmän kokousaikataulu merkitään tiedoksi.
Päätös: Seurakuntaneuvoston kokousaikataulun hyväksyttiin. Johtoryhmän kokousaikataulu merkitään tiedoksi.
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75 §
Lähetekeskustelu keskusrekisteriin liittymisestä
Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 4/2019 mukaan kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018 pidetyssä kokouksessa, että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla
keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Kyseisen linjauksen johdosta
Lammin seurakunnan tulee siten tehdä päätöksensä johonkin aluekeskusrekisteriin liittymisestä viimeistään vuoden 2021 aikana. Kirkkohallituksen yleiskirje nro
4/2019 lähetetään seurakuntaneuvoston jäsenille esityslistan ohessa.
Kokouksessaan 19.2.2018 seurakuntaneuvosto sai tiedoksi seuraavan KantaHämeen 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 seurakuntayhtymän seurakunnista Hämeenlinna-Vanajan ja Kalvolan seurakunnat liittyivät Tampereen aluekeskusrekisteriin vuoden
2020 alusta. Hauhon ja Lammin seurakunnat hoitavat kirkonkirjojen pidon vielä
itsenäisesti. Kirkkoherranvirastojen toimistosihteerien keskinäisten sijaisjärjestelyjen vuoksi Lammin ja Hauhon seurakuntien on hyvä kulkea keskusrekisteriasiassa yhtä matkaa.
Nykyisten tietoliikenneyhteyksien ja tapahtuneen kirkonkirjojen digitoinnin myötä
Lammin seurakunnan on periaatteessa mahdollista anoa liittymistä myös muihin
keskusrekistereihin kuin Tampereen aluekeskusrekisteriin. Kirkkoherra selvittää
mahdollisia keskusrekisterivaihtoehtoja kokouksessa ja asiasta käydään lähetekeskustelu.
Päätösesitys (kirkkoherra): Keskustelu merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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76 §
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset (nro 29/2020 - 50/2020) esitellään kokouksessa.
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 12 § mukaisesti kirkkoherran viranhaltijapäätökset saatetaan seurakuntaneuvoston tietoon puolivuosittain. Viranhaltijapäätökset ovat seurakuntaneuvoston jäsenten nähtävillä kokoushuoneen pöydällä
puoli tuntia ennen kokouksen alkua.
Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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77 §
Ilmoitusasiat, onnittelut ja muistamiset
-

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnan kokouksen 1.12.2020 päätökset

-

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvosto kokouksen
3.12.2020 päätökset

-

Tuuloksen alueseurakunnan alueneuvoston kokouksen 9.12.2020 päätökset

-

Kohti joulun valoa poikkeusjärjestelyin -koronatiedote

Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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78 §
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.
79 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti seurakuntaneuvoston jäseniä kuluvasta vuodesta ja päätti kokouksen.

