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Kokousaika

Keskiviikkona 24.2.2021 klo 17 – 18.40

Kokouspaikka

Lammin seurakuntasali

Läsnä

Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja
Hakala Sinikka, jäsen
Huostila Mari, jäsen
Isomöttönen Ahti, jäsen
Kartano Ulla, jäsen
Kosonen Ida, jäsen
Laurila Riitta, varajäsen
Lindholm Sinikka, jäsen
Silpola Hannu, jäsen
Tuomi Juha, jäsen
Vesanen Sirkku, jäsen

Seija Koivisto, sihteeri

Käsitellyt asiat

§ 15 - § 26

Allekirjoitukset
Puheenjohtaja Heli Ulvinen

Pöytäkirjan
tarkastus

Paikka ja aika Hämeenlinna

Allekirjoitukset Sinikka Hakala
Pöytäkirja
yleisesti
nähtävänä

Mari Huostila

Paikka ja aika Lammin kirkkoherranvirasto 25.2. – 11.3.2021

Todistaa
Otteen
oikeaksi
todistaa

Sihteeri Seija Koivisto

Kirkkoherra

Heli Ulvinen
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15 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja luki Ps. 91.

16 §
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 17.2.2021.
Päätösesitys (kirkkoherra): Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

17 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi,
että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.
Päätös: Hyväksyttiin.

18 §
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 Hakala ja Mari Huostila.
Päätös: Hyväksyttiin.
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19 §
Lammin seurakunnan toimintakertomus 2020
KJ 15 luvun 9 §:n mukaan jokaisen seurakuntatalouden on laadittava tilikaudelta
tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. talousarvion toteutumisvertailun.
Lammin seurakunnan toimintakertomus talousarviovertailuineen on osa Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilinpäätöstä, jonka Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja allekirjoittaa.
Lammin seurakunnan toimintakertomus 2020, Olemme lähellä ja autamme, on
liitteenä nro 1. Toimintakertomus sisältää talousarvion 2020 toteutumisvertailun.
Lammin seurakunnan vuoden 2020 talousarvio alittui 84.003 euroa, toteutumisprosentin ollessa 87,4 %.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi
Lammin seurakunnan toimintakertomuksen 2020 talousarviovertailuineen.
Toimintakertomus annetaan Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
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20 §
Käyttösuunnitelmat kuluvalle vuodelle 2021
Seurakunnallisen toiminnan tehtäväalueille laaditut toiminnan johtamista, suunnittelua ja määrärahan ja tuloarvion toteutumisen seurantaa varten laaditut käyttösuunnitelmat, Välitämme toivon sanomaa, on liitteenä nro 2.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan
17.12.2020, 21 §, hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021 2023 sekä talousarvion vuodelle 2021.
Edellä mainittujen asiakirjojen hyväksymisen myötä Lammin seurakunnan seurakuntaneuvostolle on hyväksytty ja vahvistettu toiminnalliset tavoitteet ja hyväksytty ne sitovina.
Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan seurakuntaneuvoston määräämällä tavalla. Kokouksessaan 16.12.2020, 69 §, seurakuntaneuvosto kehotti
seurakunnallisen toiminnan tehtäväalueita laatimaan edellä mainittua seurantaa
ja arviointia varten käyttösuunnitelmat siten, että ne olisivat seurakuntaneuvoston
käsiteltävänä ja hyväksyttävänä helmikuun 2021 kokouksessa.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että
- käyttösuunnitelmat hyväksytään
- toukokuulla kokoontuvassa TTS I:ssa esitellään osavuosikatsaus, jossa
tarkastellaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.
Päätös: Hyväksyttiin.
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21 §
Anomus Lammin seurakunnan liittymisestä Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin
Kirkonkirjojen pitämisestä säädetään kirkkolaissa (KL 16 luku) ja kirkkojärjestyksessä (KJ 16 luku). Seurakunnat voivat järjestää kirkonkirjojen pitämisen yhteisenä keskusrekisterinä (KL 16 luku 3 §).
Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeellään 27/2015 ohjeita alueellisten keskusrekisterien muodostamisesta. Kirkkohallituksen täysistunto on marraskuussa 2015 linjannut, että kirkonkirjojen pito järjestetään tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä.
Kirkkohallituksen yleiskirje 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 tehtäväksi. Kyseisen linjauksen johdosta Lammin seurakunnan tulee siten tehdä päätöksensä johonkin aluekeskusrekisteriin
liittymisestä vuoden 2021 aikana.
Nykyisten tietoliikenneyhteyksien ja tapahtuneen kirkonkirjojen digitoinnin myötä
Lammin seurakunnan on periaatteessa mahdollista anoa liittymistä mihin tahansa keskusrekisteriin. Keskusrekistereistä mielekkäimpiä vaihtoehtoja Lammin
seurakunnan näkökulmasta ovat Tampereen aluekeskusrekisteri ja Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteri. Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 10.12.2020 lähettää pyynnön Lammin seurakunnalle sen liittymiseksi Tampereen aluekeskusrekisteriin. Pyyntöön pyydetään
vastausta 30.4.2021 mennessä.
Lammin seurakunta oli vuonna 2006 perustamassa Päijät-Hämeen seurakuntien
keskusrekisteriä (nyk. Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteri) ja toimi siinä vuoteen
2014 saakka, jolloin sanoutui irti valmistautuakseen liittymään Kanta-Hämeeseen
tuolloin perusteilla olevaan keskusrekisteriin. Irtisanoutuminen astui voimaan
1.3.2015. Kanta-Hämeen keskusrekisterin jäätyä kuitenkin toteutumatta Lammin
seurakunta on hoitanut kirkonkirjojen pitonsa itsenäisesti.
Seurakuntaneuvosto tutustui kokouksessaan 16.12.2020 § 74 saatujen dokumenttien ja tietojen perusteella sekä Tampereen aluekeskusrekisteriin että Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin ja kävi asiasta päätöksenteon tueksi lähetekeskustelun. Lähetekeskustelussa nousi esiin seurakuntaneuvoston yksimielinen
kanta anoa Lammin seurakunnan liittymistä Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin
vuoden 2022 alusta.
Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin muodostavat yhteisellä sopimuksella tällä
hetkellä Lahden seurakuntayhtymän seurakunnat sekä Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Iitin, Orimattilan ja Tainionvirran seurakunnat. Lisäksi valmisteilla on usean
muun seurakunnan liittyminen kyseiseen keskusrekisteriin vuoteen 2022 mennessä. Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin isäntäseurakuntana toimii Lahden
seurakuntayhtymä. Alueellisessa keskusrekisterissä jokainen jäsenseurakunta
vastaa kustannuksista jäsenmääränsä mukaisella maksuosuudella. Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteri toimii monista muista keskusrekistereistä poiketen
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ns. hajautetulla mallilla. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenseurakunta voi halutessaan tehdä myös työtä keskusrekisteriin. Mikäli seurakunta on sopinut antavansa
työpanosta aluekeskusrekisterille, korvataan annettu työtuntimäärä ko. seurakunnalle vuosittain sovittavan tuntihinnan mukaan. Keskusrekisterin johtaja vastaa
aluekeskusrekisterin toiminnasta ja hyväksyy aluekeskusrekisterin töitä tekevän
työntekijän. Seurakunta toimii oman työntekijänsä työnantajana ja kirkkoherra
työntekijän esimiehenä. Sopimuspohja Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteristä on
liitteenä nro 3.
Lammin seurakunnalla on hyvä kokemus Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin
toiminnasta ja luotettavasta kumppanuudesta Lahden seurakuntayhtymän
kanssa. Aluekeskusrekisterissä käytössä oleva ns. hajautettu toimintamalli mahdollistaa sovitusti jäsenseurakunnan työn tekemisen keskusrekisterille ja on siten
osaltaan turvaamassa virastopalvelujen paikallisen säilymisen. Keskusrekisteristä saatujen jäsenseurakuntien maksuosuustietojen mukaan Päijät-Hämeen
aluekeskusrekisteri pystyy myös tarjoamaan kirkonkirjojen pitoon liittyvät palvelut
useita muita keskusrekistereitä huomattavasti halvemmalla.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että Lammin
seurakunta anoo Lahden seurakuntayhtymältä liittymistä Päijät-Hämeen
aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 alkaen.
Päätös: Hyväksyttiin.
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22 §
Lammin seurakunnan vastaus Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle
Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 10.12.2020 § 175 päättänyt pyytää niitä Tampereen hiippakunnan alueella
olevia seurakuntia, jotka eivät vielä ole liittyneet tai tehneet päätöstä liittymisestä
Tampereen aluekeskusrekisteriin, tekemään päätöksen liittymisestä kyseiseen
keskusrekisteriin vuoden 2022 alusta. Näitä seurakuntia ovat Forssa, Hauho, Jokioinen, Lammi, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Sastamala, Urjala, Virrat ja Ylöjärvi. Päätös liittymisestä kyseisten seurakuntien tulee tehdä 30.4.2021
mennessä. Pöytäkirjaote Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksestä on liitteenä nro 4.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että Lammin
seurakunta kiittää Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteistä kirkkoneuvostoa saamastaan tarjouksesta ja samalla ilmoittaa, että Lammin seurakunta on anonut liittymistä Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin 1.1.2022
alkaen.
Päätös: Hyväksyttiin.
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23 §
Rippikoulujen 2021 vastuuhenkilöt
Rippikoulusuunnitelman 2021 seurakuntaneuvosto sai tiedoksi lokakuun 2020
kokouksessa.
Rippikoulujen vastuuhenkilöt v 2021:
- rippikoululeiri I, johtaa Sari Järä, toisena ohjaajana Jenni Toivonen
- rippikoululeiri II (yhteinen leiri Kalvolan seurakunnan kanssa), leiristä Lammin
seurakunnan osalta vastaavat Heli Ulvinen ja Kimmo Puunenä ja Kalvolan
seurakunnan puolesta Kalle Roine ja Kalvolan nuorisotyönohjaaja.
- rippikoululeiri III, johtaa Petri Laine, toisena ohjaajana Jenni Toivonen
Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

LAMMIN SEURAKUNTA

Pöytäkirja

SEURAKUNTANEUVOSTO

24.2.2021

Nro 2

Sivu 9

24 §
Ilmoitusasiat, onnittelut ja muistamiset
-

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston 4.2.2021 kokouksen päätökset

-

Tuuloksen alueseurakunnan alueneuvoston 18.2.2021 kokouksen päätökset

-

Lammin seurakunnan tiedote kokoontumisrajoituksista 31.3.2021 saakka

Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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25 §
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.
26 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

