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Kokousaika

Keskiviikkona 19.5.2021 klo 17 – 18.01

Kokouspaikka

Tuuloksen seurakuntakeskus

Läsnä

Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja
Eerola Jari, jäsen
saapui klo 17.05 § 41 aikana
Hakala Sinikka, jäsen
saapui klo 17.25 § 42 aikana
Huostila Mari, jäsen
Isomöttönen Ahti, jäsen
Kartano Ulla, jäsen
Kosonen Ida, jäsen
Lindholm Sinikka, jäsen
Miettunen Maria, jäsen
poistui klo 17.48 § 46 aikana
Silpola Hannu, jäsen
Tuomi Juha, jäsen
Vesanen Sirkku, jäsen

Seija Koivisto, sihteeri

Käsitellyt asiat

§ 37 - § 50

Allekirjoitukset
Puheenjohtaja Heli Ulvinen

Pöytäkirjan
tarkastus

Paikka ja aika Hämeenlinna

Allekirjoitukset Ida Kosonen
Pöytäkirja
yleisesti
nähtävänä

Sinikka Lindholm

Paikka ja aika Lammin kirkkoherranvirasto 20.5. – 3.6.2021

Todistaa
Otteen
oikeaksi
todistaa

Sihteeri Seija Koivisto

Kirkkoherra

Heli Ulvinen
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37 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja luki Joh. 14:2329.

38 §
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 12.5.2021.

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

39 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi,
että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.
Päätös: Hyväksyttiin.

40 §
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 Ida Kosonen ja Sinikka Lindholm.
Päätös: Hyväksyttiin.
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41 §
Lammin seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännön päivittäminen
Seurakuntayhtymään kuuluvilla seurakunnilla on kullakin seurakuntaneuvosto.
Se vastaa pääasiassa yksittäisen seurakunnan kirkkoneuvostoa, mutta sillä on
myös valtuustoluontoisia tehtäviä. Seurakuntaneuvoston asiana on huolehtia kaikista seurakunnan tehtävistä, jotka eivät lain tai seurakuntayhtymän perussäännön nojalla kuulu yhtymän päätettäviin asioihin.
Seurakuntaneuvoston toimintaa säätelee ja ohjaa kirkkolaki ja kirkkojärjestys,
hallintolaki ja kirkon vaalijärjestys, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
sekä seurakuntaneuvoston itselleen hyväksymä ohjesääntö. Ohjesääntö sisältää
seurakuntaneuvoston kokousmenettelyä ja esittelyä koskevia perussäännöksiä.
Seurakuntaneuvoston itselleen hyväksymä ohjesääntö on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi (KL 11:9).
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut nykyisen Lammin seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännön 12.6.2019.
Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos tuli voimaan 15.3.2021. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 14/2021 antaman kehotuksen mukaan seurakuntien ja seurakuntayhtymien on syytä päivittää toimielinten työjärjestyksiä, ohjesääntöjä ja johtosääntöjä siten, että niissä on otettu huomioon sähköisten kokousten järjestämismahdollisuus sekä mahdollisuus sähköiseen kokouskutsuun.
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön muutokset on voimaan tullakseen alistettava
hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Edellä mainitun johdosta Lammin seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännön 1. luvun § 1 tulee lisätä varsinaisen, kokouspaikalla tapahtuvan kokouksen
lisäksi mahdollisuus ns. hybridikokoukseen, jossa osa jäsenistä voi osallistua
varsinaiseen kokouspaikalla pidettävään kokoukseen sähköisesti sekä kokonaan
sähköisesti toteutetun kokouksen mahdollisuus. Ohjesäännön 1. luvun § 2 tulee
tarkentaa siten, että kokouskutsut, esityslista/asialuettelo, liitteet ja oheismateriaali lähetetään jäsenille sähköisesti. Kokouskutsussa on mainittava myös päätöksentekotapa. Lisäksi ohjesäännön 1. luvun § 3 on hyvä lisätä seurakuntaneuvoston mahdollisuus käyttää kokouksessaan sähköistä asianhallinta- tai äänestysjärjestelmää. 1. luvun § 6 tulee lisätä pöytäkirjaan vaadittava maininta päätöksentekotavasta sekä tapa, millä osallistujat ovat läsnä kokouksessa. Lisäksi samaiseen pykälään on hyvä lisätä mahdollisuus pöytäkirjan allekirjoittamiseen ja
tarkastamiseen sähköisesti.
Päivitetty Lammin seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesääntö liitteenä nro 1.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi
liitteenä nro 1 olevan Lammin seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännön. Seurakuntaneuvoston ohjesääntö alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
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42 §
Investointiesitykset
Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä tulee investointiesitykset vuodelle 2022 antaa juhannukseen 2021 mennessä. Investointiesitykset osoitetaan kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunnalle. Investointiesityksessään vuodelle 2022 Lammin
seurakunta tuo esiin seuraavat asiat:
1. Lammin uusi seurakuntatalo hankkeen eteenpäin saattaminen 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. Kilpailutukset arkkitehti- ja
rakennesuunnittelusta ovat käynnistyneet tai käynnistymässä. Lopullisen päätöksen Lammin uuden seurakuntatalon rakentamisesta yhteinen kirkkovaltuusto tekee vuoden 2022 talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Edellä
mainittuun vuoden 2022 talousarvioon tai erillisenä sen yhteyteen on tärkeää
varata määrärahat Lammin uuden seurakuntatalon rakentamiseen.
2. Lammin kirkon äänentoiston uusiminen Lammin kirkon nykyinen äänentoisto on valmistunut kirkon viimeisimmän restauroinnin yhteydessä vuonna
2002. Järjestelmän säännöllisestä huollosta huolimatta äänentoistossa ilmenee nyt enenevässä määrin ongelmia. Alan ammattilaiset ovat huoltojen yhteydessä todenneet, että kyseinen äänentoistojärjestelmä on tullut käyttöikänsä päähän ja on siksi kokonaisuudessaan uusimisen tarpeessa.
3. Lammin ja Tuuloksen kirkkojen urkujen puhdistus Kangasalan Urkumiehet ovat käyneet huoltamassa Lammin ja Tuuloksen kirkkojen urkuja viimeksi
kesällä 2019. Tuolloin on todettu, että Tuuloksen kirkon urut ovat kauttaaltaan hyvin likaiset ja kaipaisivat täyspuhdistusta. Lisäksi tuolloin oli huomattu,
että joitain urkujen pillejä oli vääntynyt mutkalle ja ne olivat poissa paikoiltaan.
Myös urkumoottorin ympärillä oli havaittu asbestia, joka tulisi tehdä vaarattomaksi. Kangasalan urkumiesten arvion mukaan edellä mainittujen toimenpiteiden kustannusarvio olisi n. 8.000 euroa.
Lammin kirkon urkujen soittopöytä kaipaisi myös puhdistusta. Ajoittain on
uruissa ilmennyt pieniä vikoja (jalkion ristiin soivat äänet, ongelmat äänikertojen päälle kytkeytymisessä, koskettimien ajoittainen pieni kipinöinti), jotka todennäköisesti voisivat korjaantua sillä, että soittopöytä puhdistettaisiin. Kangasalan urkumiesten arvion mukaan soittopöydän puhdistamisen kustannusarvio olisi n. 1.500 euroa.
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4. Kiinteiden ulkokaiuttimien hankkiminen Lammin siunauskappelille. Lammin siunauskappelin edustalla toteutetaan useita ulkotapahtumia vuoden mittaan. Näitä ovat mm. Hautausmaajumalanpalvelukset ja hartaudet jouluaattona ja pyhäinpäivänä. Kiinteät ulkokaiuttimet mahdollistaisivat kappelissa sisällä soitetun musiikin ja säestyksen kuulumisen tarvittaessa myös ulkona.
Tämä monipuolistaisi hartauksien ohjelmaa ja parantaisi muutenkin kuuluvuutta siunauskappelin lähiympäristössä.
5. Tuuloksen seurakuntakeskuksen salin äänentoiston uusiminen Tuuloksen seurakuntasalin nykyiset siirrettävät/koottavat äänentoistolaitteet ovat hyvin hankalat käyttää ja varsinkin niiden käyttö opastaa esim. muistotilaisuuksien tai muiden perhejuhlien viettäjille. Avarassa salissa toimiva, helppokäyttöinen äänentoisto on puheenvuorojen ja musiikin kuulumisen kannalta tärkeä.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että Lammin
seurakunta investointiesityksenään vuodelle 2022 antaa Hämeenlinnan
seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle seuraavaa:
Seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä uuden seurakuntatalon rakentamista
Lammille. Lammin seurakunta pyytää, että vuoden 2022 talousarvioon tai
erillisenä sen yhteyteen varattaan määrärahat Lammin uuden seurakuntatalon rakentamiseen.
Lisäksi Lammin seurakunta pyytää, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymän
kiinteistö- ja hautaustoimi ryhtyy toimenpiteisiin
1. Lammin kirkon äänentoiston uusimiseksi
2. Lammin ja Tuuloksen kirkkojen urkujen puhdistamisen mahdollistamiseksi
3. Kiinteiden ulkokaiuttimien hankkimiseksi Lammin siunauskappelille
4. Tuuloksen seurakuntakeskuksen salin äänentoiston uusimiseksi
ja että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta varaa vuoden 2022 investointeihin määrärahat myös näiden edellä lueteltujen toimenpiteiden toteuttamiseen.
Päätös: Hyväksyttiin.
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43 §
Tehtäväalueiden osavuosikatsaukset
Seurakuntaneuvosto edellytti päättäessään 24.2.2021 Lammin seurakunnan
käyttösuunnitelmasta vuodelle 2021, että tehtäväalueet antavat toiminnastaan
osa-vuosikatsauksen edellisten vuosien tapaan kevään 2021 TTS I:n yhteydessä.
Vallitsevasta koronaepidemiasta ja Lammin uusi seurakuntatalo-hankkeen yhteisen suunnittelun tarpeesta ja suunnittelun aikataulusta johtuen 19.5.2021 pidettävän TTS I: n toteutustapa ja sisältö on jouduttu muuttamaan. Kirkkoherran
pyynnöstä työntekijät ovat antaneet työalojen osavuosikatsaukset kirjallisesti.
Osavuosikatsauksen kooste on esityslistan ohessa.
Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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44 §
Kirkkoherranviraston kesäkauden 2021 aukioloaika
Lammin seurakunnalla ja Hauhon seurakunnalla on keskinäinen sopimus kirkkoherranvirastojen välisestä 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.
Lammin ja Hauhon kirkkoherrojen sekä Lammin toimistosihteerin ja Hauhon seurakuntasihteerin yhteisessä neuvottelussa sovittiin keväällä 2015, että kirkkoherranviraston työntekijöiden vuosilomien aikana, työntekijä on kesällä 2015 Hauhon virastossa maanantaisin ja keskiviikkoisin ja Lammin virastossa tiistaisin ja
perjantaisin sekä lisäksi torstaisin klo 9 - 11.30, jonka jälkeen hän siirtyy iltapäiväksi Tuuloksen kirkkoherranvirastoon. Näin on toimittu myös seuraavina kesinä.
Edellisten kesien toimivaa käytäntöä on tarkoituksenmukaista toteuttaa myös alkavana kesänä, mikäli koronaepidemian leviäminen ei estä kirkkoherranvirastojen aukioloja. Edellä mainitusta johtuen Lammin seurakunnan kirkkoherranvirasto on tarve pitää avoinna poikkeavin aukioloajoin Hauhon ja Lammin seurakuntien kirkkoherranvirastojen työntekijöiden lomajaksolla, ajalla 28.6. –
15.8.2021.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän, että Lammin kirkkoherranvirasto on suljettuna ajalla 28.6. – 15.8.2021 maanantaisin ja keskiviikkoisin. Muina arkipäivinä kirkkoherranvirasto on avoinna, mikäli koronaepidemiatilanne sen
mahdollistaa, normaalisti klo 9 – 13. Torstaisin klo 11.30 – 13 virastossa
päivystää pappi.
Poikkeavasta aukiolosta tiedotetaan edellä mainitulla ajanjaksolla viikoittain Keski-Häme –lehden kirkollisissa ilmoituksissa, seurakunnan kotisivuilla, seurakunnan ilmoitustauluilla ja tiedotteella kirkkoherranviraston
ovessa.
Päätös: Hyväksyttiin.
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45 §
Kesän 2021 rippikoulujen lähijaksojen ja konfirmaatioiden muuttuneet ajankohdat
Lammin seurakunnassa on koronaepidemiasta ja sen johdosta saaduista Suomen hallituksen, kirkkohallituksen ja piispojen antamista linjauksista ja ohjeistuksesta johtuen jouduttu muokkaamaan hieman syksyllä 2020 ilmoitettujen vuoden
2021 rippikoulujen lähijaksojen ja konfirmaatioiden ajankohtia.
Yhteenveto rippikoulujen lähijaksojen ja konfirmaatioiden muuttuneista ajankohdista kesällä 2021 esitellään kokouksessa.
Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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46 §
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset (nrot 1 - 22 /2021) esitellään kokouksessa.
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 12 § mukaisesti kirkkoherran viranhaltijapäätökset saatetaan seurakuntaneuvoston tietoon puolivuosittain. Viranhaltijapäätökset esitellään kokouksessa niiden päätösten osalta, jotka eivät ole salassa pidettäviä.
Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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47 §
Piispan visitaatioviikonlopun alustava ohjelma
Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo seurueineen vierailee piispantarkastusprosessiin liittyvän piispan visitaatioviikonlopun merkeissä Lammin seurakunnassa 20. – 22.8.2021. Visitaatioviikonlopun alustava ohjelma lähetään seurakuntaneuvoston jäsenille kokouskutsun ohessa.
Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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48 §
Ilmoitusasiat
-

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen
22.4.2021 päätökset

-

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
kokouksen 18.5.2021 päätökset

-

Tiedote koronaviruksen vaikutuksista Lammin seurakunnan toimintaan ajalla
17.5. – 31.5.2021

-

Lammin pappilan purkamisen tämänhetkinen vaihe

-

Lammin ja Tuuloksen kirkkojen kesäaukiolot

Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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49 §
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.
50 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

