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Kokousaika

Keskiviikkona 8.9.2021 klo 17 – 17.45

Kokouspaikka

Lammin seurakuntasali

Läsnä

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

Seija Koivisto, sihteeri

Käsitellyt asiat

§ 51 - § 60

Allekirjoitukset
Puheenjohtaja Heli Ulvinen

Pöytäkirjan
tarkastus

Paikka ja aika Hämeenlinna 8.9.2021

Allekirjoitukset Riitta Laurila
Pöytäkirja
yleisesti
nähtävänä

Hannu Silpola

Paikka ja aika Lammin kirkkoherranvirasto 9. – 23.9.2021

Todistaa
Otteen
oikeaksi
todistaa

Sihteeri Seija Koivisto

Kirkkoherra

Heli Ulvinen

LAMMIN SEURAKUNTA

Pöytäkirja

SEURAKUNTANEUVOSTO

8.9.2021

Nro 5

Sivu 2
51 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

52 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta.
Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostina 1.9.2021.

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

53 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi,
että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys lisättynä § 57 Lammin seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto
Petri Laineen osittaisen hoitovapaan anomuksesta; § 58 Ilmoitusasiat, onnittelut ja muistamiset, § 59 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, § 60
Kokouksen päättäminen.
Päätös: Hyväksyttiin.

54 §
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 Riitta Laurila ja Hannu Silpola.
Päätös: Hyväksyttiin.
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55 §
Vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien 2023 - 2024 toimintasuunnitelman laatiminen
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan
26.8.2021 § 56 antanut seurakuntayhtymän talousarvion 2022 laatimisohjeet ja
aikataulun (liite 1).
Suurimman haasteen seurakuntayhtymän vuoden 2022 talousarvion laadintaan
aiheuttaa luonnollisesti kirkollisverokertymän arviointi. Kirkkohallitus ennustaa
ensi vuodelle pienenevää verokertymää. Seurakuntayhtymän talousarvion valmistelussa verotulojen ennakoidaan ensi vuonna laskevan 4 %. Tuloveroprosentiksi yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle 1,30 %. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia.
Seurakunnille talousarvion 2022 määrärahat jaetaan jäsenmäärien mukaisessa
suhteessa. Samalla periaatteella pienemmille seurakunnille jaetaan edelleen ns.
rakennemuutostukea 80.000 euroa seurakuntayhtymän jako-osuudesta. Vastoin
aiemmin hyväksyttyä periaatetta siitä, että seurakuntayhtymän talousarvion raamin tulee olla positiivinen, ensi vuoden raami päätyy 70.142 euroa alijäämäiseksi. Tämä johtuu ensi vuonna toimitettavista seurakuntavaaleista sekä
Rauhankadun kiinteistön sisäilmaongelmista ja niiden myötä syntyneestä kiireellisestä väistötilojen tarpeen johdosta syntyneistä vuokrakustannuksista. Investoinnit ja hankkeet kohdistuvat kiinteistöstrategian mukaisesti ja niiden toteutuksen yhteydessä rahoituksesta päätetään erikseen.
Lisäksi talousarvion valmistelussa lähdetään siitä, että vakituisen henkilökunnan
lukumäärä ei kasva. Kirkolla on voimassa keväällä 2020 hyväksytty virka- ja työehtosopimus, joka on voimassa 28.2.2022 saakka. Vuoden 2022 palkkojen arvioidaan nousevan noin 1,0 %. Palkankorotusten ajankohtaa ei vielä tiedetä.
Vuoden 2022 talousarviossa suorituslisään varataan 1,1 % (eli n. 50.000 euroa)
yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Edellä mainitut lisäävät palkkamenoja vajaan prosentin verrattuna kuluvaan vuoteen.
Lammin seurakunnan talousarvionmääräraha vuodelle 2022 on 644378 euroa
(vuonna 2021 654.389 euroa). Tästä määrärahasta 38.049 euroa on Rakennemuutosrahan nimellä olevaa talousarviotukea seurakuntayhtymän pienille seurakunnille.
Lammin seurakunnan seurakuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 27.5.2015 §
55 Lammin seurakunnan Strategia 2020. Strategia on yhteisesti hyväksytty
kartta, yhteinen linjaus, jonka avulla seurakunta suunnistaa tulevaisuuteen ja
asettaa kullekin vuodelle toiminnan painopisteet. Strategiassa seurakunnan toiminta-ajatus on ilmaistu sanoin:

LAMMILLA KIRKKO ON KESKELLÄ KYLÄÄ JA LÄHELLÄ IHMISTÄ.
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Seurakunnan tulevaisuudennäkynä eli visiona on, että
LAMMIN SEURAKUNTA
on lammilaisille
läheinen, avarakatseinen
LAMMIN SEURAKUNTA
on
lammilaisille
läheinen,
avarakatseinen
ja yhteistyöhaluinen seurakunta,
joka elä.

ja yhteistyöhaluinen seurakunta, joka elää
evankeliumin ilosanomasta ja kristillisestä perinteestä.
Se on avoimesti esillä yhteisössään, kutsuu osallistumaan
ja kokeilee rohkeasti uusia toimintatapoja.

Strategia sisältää yhdeksän painopistealuetta, joiden avulla tulevaisuudennäkyä
pyritään toteuttamaan. Kunkin vuoden painopisteestä sovitaan yhdessä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa. Sopiminen tapahtuu Toiminta- ja taloussuunnitelmaseminaareissa, TTS I:ssä ja TTS II:ssä, joista ensin mainittu pidetään toukokuussa ja jälkimmäinen elo- syyskuussa.
Lammin seurakunnan uuden strategian valmistelu toteutetaan 28.8.2020 alkaneen piispantarkastusprosessin yhteydessä. Tavoitteena alun perin oli, että uusi
strategia olisi käytettävissä vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa valmisteltaessa.
Koronapandemia on kuitenkin hankaloittanut strategiaprosessin etenemistä ja
niinpä seurakuntaneuvosto kokouksessaan 7.4.2021 myönsi strategian valmistelulle yhden vuoden jatkoajan. Päätöksen myötä vuoden 2022 toimintasuunnitelmat laaditaan siis käyttäen vielä Lammin seurakunnan Strategiaa 2020. Vuoden
2022 painopisteestä sovitaan 8.9.2021 pidettävässä TTS II-seminaareissa. Valittu painopiste on lähtökohtana tehtäväalueiden vuoden 2022 avaintavoitteille ja
toimintasuunnitelmille.
Toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyy henkilöstön koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelmassa harkitaan henkilöstön koulutustarve suhteessa seurakunnan
perustehtävään ja sen pohjalta painopistealueelle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Koulutussuunnitelma pitää sisällään talousarviovuotta koskevan toteutussuunnitelman sekä kahden seuraavan vuoden tavoitteet ylemmällä tasolla.
Päätösesitys (kirkkoherra):
Esitän, että seurakuntaneuvosto edellyttää työntekijöitä tehtäväalueittain
laatimaan vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien
2023 - 2024 toiminta- ja taloussuunnitelman Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja Lammin seurakunnan seurakuntaneuvoston asiasta antamien laatimisohjeiden mukaisesti. Tehtäväalueen Tuulos
toimintasuunnitelman ja talousarvion laatii Tuuloksen alueseurakunnan
alueneuvosto.
Lammin seurakunnan talousarvio vuodelle 2022 tulee laatia pienentämällä
sisäisiin ruokapalveluihin, asiantuntijapalveluksiin, muihin palveluihin,
omalle henkilökunnalle sekä ulkopuolisille maksettaviin matkakorvauksiin
ja lehtien ilmoituksiin varattavia määrärahoja. Lisäksi tehtäväalueiden tulee
pienentää muita toimintakulujaan lukuun ottamatta edellä mainittuja sekä
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henkilöstökuluja – 1 %:n tasolla. Kirkkoherran tulee lisäksi oikaista talousarviossa olevia vinoumia siten, että siitä tulee kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukainen ja Lammin seurakunnalle annetun talousarvioraamin
suuruinen. Tehtäväalueiden avaintavoitteiden ja toimintasuunnitelmien lähtökohtana tulee olla TTS II:ssa, 8.9.2021, yhteisesti sovittava, Lammin seurakunnan Strategia 2020, mukainen painopiste.
Taloussuunnitelma laaditaan tehtäväalueittain yhdessä kirkkoherran
kanssa. Avaintavoitteet ja toimintasuunnitelman määrärahojen käytöstä
tehtäväalueet laativat asiasta annetulle erilliselle lomakkeelle. Koulutusanomus tehdään siitä annetulle lomakkeelle. Anottavan koulutuksen tulee
tukea seurakunnan yhteisesti valitun painopisteen ja sen pohjalta laadittujen tehtäväalueen avaintavoitteiden toteutumista. Koulutusanomusten
koordinointi ja koulutussuunnitelman laatiminen annetaan kirkkoherran
tehtäväksi.
Ehdotukset vuoden 2022 toimintasuunnitelmaksi ja edelleen vuosien 2023 2024 toimintasuunnitelmaksi sekä koulutusanomukset vuodelle 2022 tulee
toimittaa kirkkoherralle viimeistään ti 5.10.2021.
Päätös: Hyväksyttiin.
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56 §
Tampereen hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä
Tampereen hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä pidetään
18.9.2021 verkossa Teams-koulutuksena. Ilmoittautuminen 12.9.2021 mennessä. Lammin seurakunta maksaa osallistumismaksun 35 €.
Koulutuspäivän ohjelma ilmoittautumisohjeineen esityslistan ohessa.
Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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57 §
Lammin seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto kappalainen Petri Laineen osittaisen hoitovapaan anomuksesta
Kappalainen Petri Laine anoo Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta osittaista (20 %) hoitovapaata ajalle 1.11.2021 – 31.5.2022. Hoitovapaa-anomus liitteenä nro 2. Perusteena hoitovapaa-anomukselle on Petri Laineen 24.2.2013
syntyneen, alakoulun toisella luokalla olevan tyttären tukeminen. Petri Laineen
hoitovapaa-anomukseen tulee liittää Lammin seurakunnan seurakuntaneuvoston
lausunto asian johdosta.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän, että seurakuntaneuvosto puoltaa Petri
Laineen osittaisen (20 %) hoitovapaan anomusta ajalle 1.11.2021 –
31.5.2022.
Päätös: Hyväksyttiin.
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58 §
Ilmoitusasiat, onnittelut ja muistamiset
-

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston 27.5.2021 kokouksen päätökset

-

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksen 8.6.2021 päätökset

-

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston 17.6.2021 kokouksen päätökset

-

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksen 24.8.2021 päätökset

-

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston 26.8.2021 kokouksen päätökset

-

talousjohtaja Kai Kauppisen irtisanoutuminen Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talousjohtajan virasta 14.9.2021

-

vt. talousjohtajana toimii 15.9.2021 alkaen Ville Lehtonen

-

Lahden seurakuntayhtymältä tullut väliaikatieto Lammin seurakunnan Lahden
aluekeskusrekisteriin liittymisestä

-

Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 18.8.2021 Lammin seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännön hyväksymisestä

-

Sydänlammin kyläyhdistys ry 20 vuotta 21.8.2021

-

piispa Matti Revon, pappisasessori Leena Sorsan, lääninrovasti Tapani Vanhasen, konsultti Tuulia Matilaisen ja konsultti Tero Matilaisen muistaminen Lammin kirkon 101 –vuotisjuhlan yhteydessä 22.8.2021

-

talousjohtaja Kai Kauppisen muistaminen 26.8.2021

Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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59 §
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.
60 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

