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Kokousaika

Keskiviikkona 3.2.2021 klo 17 – 17.48

Kokouspaikka

Lammin seurakuntasali

Läsnä

Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja
Hakala Sinikka, jäsen
Huostila Mari, jäsen
Isomöttönen Ahti, jäsen
Kanerva Esa, varajäsen
Kartano Ulla, jäsen
Laurila Riitta, varajäsen
Lindholm Sinikka, jäsen
Metsola-Rantanen Helena, varajäsen
Miettunen Maria, jäsen
Mikkola Marko, varajäsen
Tuomi Juha, jäsen
Vesanen Sirkku, jäsen

Seija Koivisto, sihteeri

Käsitellyt asiat

§ 1 - § 14

Allekirjoitukset
Puheenjohtaja Heli Ulvinen

Pöytäkirjan
tarkastus

Paikka ja aika Hämeenlinna

Allekirjoitukset Juha Tuomi
Pöytäkirja
yleisesti
nähtävänä

Sirkku Vesanen

Paikka ja aika Lammin kirkkoherranvirasto 4. – 18.2.2021

Todistaa
Otteen
oikeaksi
todistaa

Sihteeri Seija Koivisto

Kirkkoherra

Heli Ulvinen
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1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja luki alkuhartautena 1 Joh. 1:5-7.

2§
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 27.1.2021.
Päätösesitys (kirkkoherra): Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi,
että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.
Päätös: Hyväksyttiin.

4§
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 Juha Tuomi ja Sirkku Vesanen.
Päätös: Hyväksyttiin.
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5§
Sihteerin valinta
Lammin seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännön 6 § mukaan kokouksen
pöytäkirjaa pitää seurakuntaneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka
voi olla seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranhaltija. Seurakuntaneuvoston
toimikaudella 2019 - 2020 sihteerin tehtävää on hoitanut Lammin seurakunnan
toimistosihteeri Seija Koivisto ja tarvittaessa häntä on sijaistanut kappalainen Sari
Järä.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi,
että seurakuntaneuvoston sihteeriksi toimikaudelle 2021 - 2022 valitaan
Lammin seurakunnan toimistosihteeri Seija Koivisto ja häntä tarvittaessa
sijaistamaan kappalainen Sari Järä.
Päätös: Hyväksyttiin.
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6§
Varapuheenjohtajan valinta
KJ 10 luvun § 12 mukaan seurakuntaneuvoston puheenjohtajana on seurakunnan kirkkoherra ja varapuheenjohtajana seurakuntaneuvoston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan
valitsema jäsen.
Päätösesitys (kirkkoherra): Kehotan seurakuntaneuvostoa valitsemaan
keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosille 2021 – 2022.
Päätös: Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosille 2021 – 2022
valittiin Ulla Kartano.
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7§
Johtoryhmän nimeäminen
Lammin seurakunnassa on vuosien ajan toiminut johtoryhmä. Johtoryhmän tehtävänä on toimia kirkkoherran tukiryhmänä seurakuntaneuvoston käsittelyyn tulevien asioiden valmistelussa. Seurakuntaneuvosto voi myös käyttää johtoryhmää
työrukkasenaan, jolle se delegoi projektiluonteisesti esim. joitain lausunnon antamisia tai edustamisia. Johtoryhmällä ei ole omaa päätösvaltaa.
Seurakuntaneuvoston päättyneellä toimikaudella vuosina 2019 - 2020 johtoryhmän muodostivat edustajat jokaiselta seurakuntaneuvoston ehdokaslistalta (yksi
edustaja/ehdokaslista). Lisäksi johtoryhmään kuului edustaja Tuuloksen alueelta
sekä seurakuntaneuvoston puheenjohtaja. Viimeksi mainittu toimi seurakuntaneuvoston päätöksellä myös sen kokousten puheenjohtajana ja tarvittaessa sihteerinä.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että se nimeää
johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on toimia kirkkoherran tukiryhmänä
ensisijaisesti seurakuntaneuvoston käsittelyyn tulevien asioiden valmistelussa. Edelleen esitän, että johtoryhmä muodostetaan siten, että siinä on
yksi edustaja jokaiselta seurakuntaneuvoston ehdokaslistalta (Ylitse rajojen – puolueisiin sitoutumaton ehdokaslista, Keskusta keskellä seurakuntaa ehdokaslista, Seurakunta, yhteinen asiamme – kokoomus ehdokaslista,
Lammin sosialidemokraatit ehdokaslista).
Edustajien joukkoon tulee kuulua seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja
sekä edustaja, mikäli hän ei jo kuulu edellä mainittuihin, Tuuloksen alueelta.
Lisäksi johtoryhmään kuuluu seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Heli Ulvinen, joka toimii sen koolle kutsujana, puheenjohtajana ja tarvittaessa sihteerinä. Johtoryhmän toimikausi on seurakuntaneuvoston toimikausi 2021
– 2022.
Päätös: Nimettiin johtoryhmän jäseniksi Sinikka Lindholm, Mari Huostila
Ahti Isomöttönen, Ulla Kartano ja Juha Tuomi. Lisäksi johtoryhmään kuuluu seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Heli Ulvinen, joka toimii sen koolle
kutsujana, puheenjohtajana ja tarvittaessa sihteerinä. Johtoryhmän toimikausi on seurakuntaneuvoston toimikausi 2021 – 2022.
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8§
Seurakunnan nimenkirjoitusoikeus
KL 7 luvun § 7 mukaan seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan asiakirjojen,
kuten sopimusten ja sitoumusten allekirjoittamiseen oikeutetuista.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi,
että Lammin seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on seurakuntaneuvoston
puheenjohtajalla (kirkkoherra) ja sihteerillä yhdessä. Heidän estyneinä ollessaan nimenkirjoitusoikeus on viransijaisella.
Päätös: Hyväksyttiin.
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9§
Tuuloksen alueneuvoston nimeäminen
Seurakuntaneuvosto perusti kokouksessaan 23.1.2019 § 9 Tuuloksen alueseurakunnan, joka perustuu KJ 12 luvun § 5 säädöksiin seurakuntapiiristä ja hyväksyi sille johtosäännön. Alueseurakunnan alue on entinen Tuuloksen seurakunnan alue. Lammin seurakuntaneuvoston nimeämä Tuuloksen alueneuvosto
suunnittelee, johtaa ja toteuttaa seurakuntatyötä Tuuloksen alueella.
Tuuloksen alueseurakunnan johtosäännössä alueneuvoston kokoonpanosta
(johtosäännön kohta 3) ja tehtävistä (johtosäännön kohta 2) todetaan seuraavaa:
Alueneuvoston kokoonpano
Alueneuvosto, joka on seurakuntaneuvoston alainen, seurakuntaneuvosto nimeää toimikaudekseen Tuuloksen alueella asuvista seurakuntavaaleissa vaalikelpoisista jäsenistä puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä ja neljä varajäsentä.
Alueneuvosto valitsee toimikaudekseen keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Alueneuvoston esittelijänä ja sihteerinä toimii alueen pappi. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus alueneuvoston kokouksissa. Lisäksi alueneuvosto voi kutsua kokouksiinsa eri tehtäväalueiden työntekijöitä.
Alueneuvoston tehtävät
Alueneuvoston tehtävänä on
1. suunnitella ja kehittää säännöllistä jumalanpalveluselämää ja muuta
seurakunnallista toimintaa Tuuloksen alueella.
2. tehdä esityksiä Tuuloksen alueen toimintaan liittyen tehtäväalueiden
kautta Lammin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaan seurakuntaneuvostolle.
3. päättää Tuuloksen alueelle osoitetun vuosittaisen talousarviomäärärahan käytöstä ja antaa siitä toimintasuunnitelma ja -kertomus seurakuntaneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti.
4. päättää Tuuloksen kolehti- ja lahjoitusvarojen käytöstä huolehtien siitä,
että vapaaehtoiset rahastot, jotka on perustettu määrättyjä tarkoituksia
varten tai lahja- ja testamenttivaroin, käytetään edelleen niiden tarkoitusten ja ehtojen mukaisesti.
5. tehdä seurakuntaneuvostolle esityksiä Tuuloksessa kerättävistä kolehdeista.
6. osallistua Tuuloksen alueen papin ja kanttorin valinnan valmisteluun
(antamalla lausuntoja, valitsemalla edustajansa haastattelutyöryhmään).
7. pitää yhteyttä alueensa yhteisöihin ja järjestöihin.
8. asettaa tarvittaessa tuki- ja työryhmiä.
9. suorittaa muut seurakuntaneuvoston sille antamat tehtävät
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Päätösesitys (kirkkoherra): Kehotan seurakuntaneuvostoa nimeämään
Tuuloksen alueseurakunnan alueneuvoston vuosille 2021 – 2022 Tuuloksen alueella asuvista seurakuntavaaleissa vaalikelpoisista jäsenistä. Alueneuvostoon tulee nimetä puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä ja neljä varajäsentä.
Alueneuvoston tehtävänä on suunnitella, johtaa ja toteuttaa seurakuntatyötä Tuuloksen alueella Tuuloksen alueneuvoston johtosäännön mukaisesti. Alueneuvoston esittelijänä ja sihteerinä toimii Tuuloksen alueen
pappi, kappalainen Petri Laine.
Päätös: Nimettiin vuosille 2021 – 2022 Tuuloksen alueseurakunnan alueneuvoston puheenjohtajaksi Toni Töyrylä, jäseniksi Pia Raukola, Kaija Syrjänen, Tuomas Värri, Elisa Uusi-Heikkilä varajäseniksi Jari Eerola ja Anu
Perttunen. Alueneuvoston tehtävänä on suunnitella, johtaa ja toteuttaa seurakuntatyötä Tuuloksen alueella Tuuloksen alueneuvoston johtosäännön
mukaisesti. Alueneuvoston esittelijänä ja sihteerinä toimii Tuuloksen alueen pappi kappalainen Petri Laine.
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10 §
Tiedotustyöryhmän nimeäminen
Seurakuntaneuvosto voi toimikaudekseen tai määräajaksi nimetä erilaisia työryhmiä. Lammin seurakunnassa on toiminut 20.4.2016 alkaen seurakuntaneuvoston
nimeämä tiedotustyöryhmä. Seurakuntaneuvoston toimikaudella 2019 – 2020 tiedotustyöryhmään kuuluivat Sinikka Hakala, Hanna Saarinen, Eija Mustjoki,
Jouko Kangasmaa, Elisa Uusi-Heikkilä sekä Lammin seurakunnan osa-aikainen
tiedottaja Markus Monteiro Kartano.
Työryhmän jäsenten tehtävänä on kerätä ja tuottaa materiaalia seurakunnan
viestinnän tarpeisiin mm. seurakunnan koti- ja facebook-sivuille sekä netissä ilmestyvään seurakuntalehteen. Tiedotustyöryhmä työskentelee seurakunnan tiedottajan johdolla ja hänen apunaan.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän, että seurakuntaneuvosto nimeää tiedotustyöryhmän. Ryhmän jäseniksi esitän Sinikka Hakalaa, Eija Mustjokea ja
Elisa Uusi-Heikkilää. Tiedotustyöryhmään kuuluu lisäksi Lammin seurakunnan osa-aikainen tiedottaja Markus Monteiro Kartano, jonka johdolla ja
apuna tiedotustyöryhmä työskentelee. Ryhmää voidaan myöhemmin täydentää uusilla jäsenillä. Tiedotustyöryhmän toimikausi on 1.1.2021 –
31.12.2022.
Päätös: Hyväksyttiin.
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11 §
Musiikkityön työryhmän nimeäminen
Seurakuntaneuvosto voi toimikaudekseen tai määräajaksi nimetä erilaisia työryhmiä. Lammin seurakunnassa on toiminut 12.9.2018 alkaen kanttori Hanna-Leena
Toivolan työ tukena musiikkityön työryhmä.
Työryhmän jäsenten tehtävänä on tilanteesta riippuen mm. avustaa kanttoria
konserttikalenterin suunnittelussa, konserttien käytännön järjestelyissä, kuten ilmoitusten jakamisessa, ohjelmien myynnissä, tarjoilujen järjestämisessä tai toimia esimerkiksi kantoapuna erilaisissa musiikkityön järjestämissä tapahtumissa
ja tilaisuuksissa. Seurakuntaneuvoston toimikaudella 2019 – 2020 musiikkityön
työryhmään kuuluivat Kaija Halonen, Tuula Kalliomäki, Jouko Kuikka, Oili Lehtonen, Reijo Mikkola, Reima Numminen, Marja-Liisa Rainio sekä Lammin seurakunnan kanttori Hanna-Leena Toivola.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän, että seurakuntaneuvosto nimeää musiikkityön työryhmä. Ryhmän jäseniksi esitän Kaija Halosta, Tuula Kalliomäkeä, Jouko Kuikkaa, Reijo Mikkolaa, Reima Nummista ja Marja-Liisa Rainiota. Musiikkityön työryhmään kuuluu lisäksi Lammin seurakunnan kanttori Hanna-Leena Toivola, jonka johdolla ja apuna työryhmä työskentelee.
Musiikkityön työryhmän toimikausi on ensivaiheessa 1.1.2021 – 31.12.2022.
Päätös: Hyväksyttiin.
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12 §
Ilmoitusasiat, onnittelut ja muistamiset
-

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen
17.12.2020 päätökset

-

30.1.2021 julkaistu tiedote koronaviruksen (COVID-19) vaikutuksista Lammin
seurakuntaan

-

Lammin piispantarkastuksen visitaatioviikonloppu siirtyy huhtikuulta (23.25.4.2021) elokuulle vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Uusi ajankohta on
pe-su 20.-22.8.2021.

Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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13 §
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.
14 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

