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Kokousaika

Keskiviikkona 7.4.2021 klo 17 – 17.50

Kokouspaikka

Teams -kokous

Läsnä

Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja
Eerola Jari, jäsen
Huostila Mari, jäsen
Isomöttönen Ahti, jäsen
Kartano Ulla, jäsen
Kerttula Anu, jäsen
Kosonen Ida, jäsen
Lindholm Sinikka, jäsen, liittyi kokoukseen klo 17.39, § 34 aikana
Metsola-Rantanen Helena, varajäsen
Miettunen Maria, jäsen
Tuomi Juha, jäsen
Vesanen Sirkku, jäsen

Seija Koivisto, sihteeri

Käsitellyt asiat

§ 27 - § 36

Allekirjoitukset
Puheenjohtaja Heli Ulvinen

Pöytäkirjan
tarkastus

Paikka ja aika Hämeenlinna

Allekirjoitukset Ahti Isomöttönen
Pöytäkirja
yleisesti
nähtävänä

Ulla Kartano

Paikka ja aika Lammin kirkkoherranvirasto 9. – 23.4.2021

Todistaa
Otteen
oikeaksi
todistaa

Sihteeri Seija Koivisto

Kirkkoherra

Heli Ulvinen
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27 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kokouksen aluksi puheenjohtaja luki Joh. 21:1-4.

28 §
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 31.3.2021.
Kirkkolain muutoksen myötä 15.3.2021 alkaen on poikkeusoloissa mahdollista
järjestää kokoukset sähköisesti.

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

29 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi,
että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.
Päätös: Hyväksyttiin.

30 §
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi,
että pöytäkirjan tarkastajina toimivat seurakuntaneuvoston jäsenet, kaksi
kerrallaan, vuoronperään aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 9.4.2021. Esitän, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajina
toimivat Ahti Isomöttönen ja Ulla Kartano.
Päätös: Hyväksyttiin.
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31 §
Lammin seurakunnan lausunto Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle osoitettuun tarjoukseen Lammin Turvantalosta
Lammin Turvantalo Oy:n hallitus on lähestynyt Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaa 8.3.2021 saapuneella kirjeellä,
jossa se tarjoaa seurakuntayhtymän vuokrattavaksi Lammin Turvantaloa Lammin
seurakunnan toiminnan tarpeisiin joko osin tai kokonaisuudessaan. Vaihtoehtona
vuokraamiselle kirjeessä mainitaan myös Turvantalon myyminen Hämeenlinnan
seurakuntayhtymälle. Lammin Turvantalo Oy:n kirje esityslistan ohessa.
Ennen vastaustaan edellä mainittuun kirjeeseen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta haluaa saada asiaan Lammin seurakunnan lausunnon.
Useiden vuosien ajan Lammin seurakunnan seurakuntaneuvosto on seurakuntayhtymälle antamassaan investointisuunnitelmassa sekä seurakuntayhtymän
kiinteistöstrategiaan liittyvissä lausunnoissa tuonut esiin huolensa Lammin seurakuntatalon huonosta kunnosta, sokkeloisuudesta ja ennen kaikkea sen talotekniikan vanhentumisesta. Edellä mainituista johtuen seurakuntaneuvosto on korostanut uuden seurakuntatalon tarvetta Lammilla. Lammin seurakunta on myös
nähnyt yhtenä toimintansa vahvuustekijänä seurakuntatalon sijainnin välittömässä Lammin kirkon, siunauskappelin ja hautausmaan läheisyydessä.
Kevään 2020 aikana Hämeenlinnan seurakuntayhtymä toteutti perusteellisen selvityksen Lammin seurakunnan tilatarpeista uuden seurakuntatalon rakentamiseksi Lammille. Tilatarveselvitys perustui niin Lammin seurakunnan luottamushenkilöiden, seurakuntalaisten kuin työntekijöidenkin näkemyksiin seurakunnan
tilatarpeista nyt ja tulevina vuosina, vuosikymmeninä.
Toteutetussa tilatarveselvityksessä ja jo aiemmin seurakuntaneuvoston antamissa lausumissa tulevaisuuden seurakuntatalosta Lammilla korostui seuraavaa:
Lammin seurakunnan toiminta tarvitsee monikäyttöisiä, muunneltavia tiloja, joita
erilainen, eri-ikäisille suuntautuva pienryhmätoiminta voi helposti käyttää. Seurakuntatalossa pitää eri ryhmien pystyä kokoontumaan samanaikaisesti ja siksi äänieristys on tärkeä. Pienryhmien käytössä olevissa tiloissa on tarpeen olla myös
keittiönurkkauksia pienimuotoisen tarjoilun järjestämiseksi. Vapaaehtoistyöntekijöiden pääsy pienryhmätiloihin tulee tehdä joustavaksi. Tilojen muunneltavuuden
tulisi mahdollistaa myös tarvittaessa isomman yhtenäisen tilan muodostamisen
suurempien tapahtumien tai juhlien järjestämiseksi. Uloskäynnit pitää toteuttaa
siten, että samanaikaisesti kokoontuvien ryhmien poistumiset eivät häiritse vielä
toiminojaan jatkavia ryhmiä. Toiminnan käytössä olevien tilojen lisäksi seurakuntatalossa tulisi olla työntekijöille työtiloja valmisteluja ja seurakuntalaisten kohtaamisia varten. Viimeksi mainitun johdosta näiden tilojen tulee olla rauhallisia ja yksityisyyttä suojaavia. Diakoniatyöntekijä tarvitsee oman erillisen työtilan, omine
sisäänkäynteineen. Lisäksi tarvitaan toimistotila seurakuntatoimistoa varten holvitiloineen. Työtilojen lisäksi työntekijöillä tulee olla sosiaalitilat vaatesäilytys-,
suihku- ja wc-tiloineen.
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Digitaalisuus on erityisellä tavalla otettava huomioon tulevaisuuden seurakuntatalossa. Lisäksi sen tulee olla esteetön, energiatehokas, luontoarvoja kunnioittava ja eri tehtäväalueita hyvin palveleva kokonaisuus.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymä yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Lammin uusi
seurakuntatalo –hankkeen tilatarveselvityksen kokouksessaan 24.9.2020 ja
myönsi kokouksessaan 17.12.2020 uuden seurakuntatalon arkkitehti- ja rakennesuunniteluun vuodelle 2021 300.000 euron määrärahan. Lisäksi seurakuntayhtymä on palkannut projektipäällikön (36 kk) mm. edellä mainittuja suunnitelmia
ja hanketta eteenpäin saattamaan. Lopullisen päätöksen Lammin uuden seurakuntatalon rakentamisesta yhteinen kirkkovaltuusto tekee vuoden 2022 talousarvion hyväksymisen yhteydessä.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että Lammin
seurakunta Lammin Turvantalo Oy:n kirjelmän johdosta antamassaan lausunnossa arvostaa Lammin Turvantalon kunniakasta historiaa ja pahoittelee Lammin Turvantalo Oy:n hankalaa taloustilannetta. Lammin seurakunnan tämän päivän ja tulevaisuuden seurakuntatalon tilatarpeet ovat kuitenkin toisenlaiset kuin mitä Lammin Turvantalo pystyy tarjoamaan. Edellä
mainitusta johtuen Lammin seurakunta ei näe Lammin Turvantaloa todellisena vaihtoehtona Lammin uudelle seurakuntatalolle.
Päätös: Hyväksyttiin.
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32 §
Lammin seurakunnan Strategian 2026 valmistelun jatkoaika
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 28.10.2020, että Lammin seurakunnassa valmistellaan ja hyväksytään uusi strategia vuoteen 2026. Päätöksen mukaan strategiatyö tulee saattaa loppuun siten, että uusi strategia on käytettävissä
vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa valmisteltaessa. Lisäksi seurakuntaneuvosto
nimesi luottamushenkilöistä ja työntekijöistä koostuvan strategiatyöryhmän.
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. Strategiatyöryhmän
tuli valita keskuudestaan puheenjohtaja.
Strategiatyöryhmä aloitti työskentelynsä 18.11.2020 ja valitsi puheenjohtajakseen kirkkoherra Heli Ulvisen. Strategiatyöryhmä suunnitteli työskentelylleen aikataulun siten, että kevään 2021 aikana se kerää ja analysoi aineistoa strategian
pohjaksi ja jo ennen kesäkautta pyrkii saamaan hahmotelman uudesta strategiasta. Elokuussa oli tarkoitus saattaa strategia lopulliseen muotoon, jotta seurakuntaneuvosto voisi päättää siitä syyskuun 2021 kokouksessaan. Tämä aikataulu olisi mahdollistanut sen, että vuoden 2022 toimintasuunnitelma olisi voitu
valmistella uuden strategian pohjalta.
Koronapandemia kokoontumisrajoituksineen on nyt kuitenkin pahasti sotkenut
strategiatyöryhmän työskentelyä ja suunniteltua aikataulua. Strategiatyö vaatii
paljon yhteistä pohdintaa ja ideointia. Tästä syystä työryhmän työskentelyä on
ollut vaikea ajatella sähköisissä tapaamisissa toteutettavaksi. Niinpä useita työryhmän kokouksia on jouduttu peruuttamaan tai siirtämään kalenterissa eteenpäin. Lisäksi piispan visitaatio jouduttiin pandemiasta johtuen siirtämään huhtikuulta elokuulle. Visitaation yhteydessä on tarkoitus toteuttaa vielä yksi luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen työskentely, jossa tuotetaan materiaalia strategiatyöhön.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että se myöntää
strategiatyöryhmän työskentelylle jatkoaikaa siten, että strategiatyöryhmä
antaa uuden strategian seurakuntaneuvoston päätettäväksi viimeistään
syyskuussa 2022. Vuoden 2022 toimintasuunnitelma tulee edellä mainitusta johtuen laatia vielä vanhan Strategian 2020 pohjalta. Lisäksi esitän,
että uusi strategia tehdään vuoteen 2027 saakka.
Päätös: Hyväksyttiin.
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33 §
Lammin kirkon kesävalvonta
Lammin Sotaveteraanit ry. on hoitanut vuotta 2020 lukuun ottamatta useiden
vuosien ajan Lammin kirkon kesävalvonnan. Valvonta on tapahtunut kesäkuukausina päivittäin klo 11 - 17. Korvauksena tehdystä työstä Sotaveteraaneille on
maksettu vuonna 2019 1.750 € kesäkaudelta.
Hämeenlinnan Seudun Sotaveteraanit ry Lammin kerho on jälleen tarjoutunut
hoitamaan Lammin kirkon kesävalvonnan tulevana kesänä, ajalla 7.6. –
15.8.2021, päivittäin klo 11. – 17, mikäli koronatilanne sallii.
Korvauksena tarjotusta työstä he ovat 17.3.2021 päivätyllä kirjeellään anoneet
ainakin saman suuruista korvausta kuin kesällä 2019.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi,
että Hämeenlinnan Seudun Sotaveteraanit ry Lammin kerho hoitaa koronatilanteen salliessa Lammin kirkon kesävalvonnan kesällä 2021 ajalla
7.6. – 15.8.2021 joka päivä klo 11. – 17, ja että heille korvataan tästä kesäkauden valvontatyöstä 1.800 €.
Päätös: Hyväksyttiin.
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34 §
Ilmoitusasiat
-

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
kokouksen 23.3.2021 päätökset

-

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen
2.3.2021 päätökset

-

piispantarkastusprosessiin liittyvän piispan visitaatioviikonlopun siirtyminen
huhtikuulta elokuulle ajankohtaan 20. – 22.8.2021

-

Lammin kirkon sisäosien viime vuodelta siirtyneen 100-vuotisjuhlan viettäminen piispan visitaation yhteydessä su 22.8.2021

-

rakennusinsinööri (yamk) Hannu Fagerlundin valinta Hämeenlinnan seurakuntayhtymän projektipäälliköksi (36 kk)

-

Lammin seurakunnan tiedote Koronaviruksen vaikutuksista Lammin seurakunnan toimintaan

Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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35 §
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.
36 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

