LAMMIN SEURAKUNTA

Pöytäkirja

SEURAKUNTANEUVOSTO

2.2.2017

Nro 1

Sivu 1

Kokousaika

Torstaina 2.2.2017 klo 17 – 18.20

Kokouspaikka

Seurakuntatalon kokoushuone

Läsnä

Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja
Hanhimäki Sampo, jäsen
Huostila Anja, jäsen
Huostila Mari, jäsen
Kartano Ulla, jäsen
Kerttula Anu, jäsen
Laurila Riitta, jäsen
Lindholm Sinikka, jäsen
Lundström Jorma, jäsen
Miettunen Maria, jäsen
Mikkola Marko, varajäsen
Sandelius Pirjo, jäsen
Selinummi Ilkka, jäsen

Seija Koivisto, sihteeri

Käsitellyt asiat

§ 1 - § 15

Allekirjoitukset
Puheenjohtaja Heli Ulvinen

Pöytäkirjan
tarkastus

Paikka ja aika Hämeenlinna 2.2.2017

Allekirjoitukset Anu Kerttula
Pöytäkirja
yleisesti
nähtävänä

Riitta Laurila

Paikka ja aika Lammin kirkkoherranvirasto 2.2. – 4.3.2017

Todistaa
Otteen
oikeaksi
todistaa

Sihteeri Seija Koivisto

Kirkkoherra

Heli Ulvinen

LAMMIN SEURAKUNTA

Pöytäkirja

SEURAKUNTANEUVOSTO

2.2.2017

Nro 1

Sivu 2
1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja luki 1. Joh. 1:57 ja Luuk. 2:22-33.

2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta.
Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostina 25.1.2017.
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
Anu Kerttula ja Riitta Laurila.
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 2015 - 2016 sihteerin tehtävää hoiti Lammin
seurakunnan toimistosihteeri Seija Koivisto ja 31.3.2016 saakka tarvittaessa sijaisena toimi kappalainen Kalle Roine.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi, että
seurakuntaneuvoston sihteeriksi toimikaudelle 2017 - 2018 valitaan Lammin seurakunnan toimistosihteeri Seija Koivisto ja tarvittaessa sijaisena toimii 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 2017 – 2018.
Päätös: Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosille 2017 – 2018
valittiin yksimielisesti Maria Miettunen.
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7§
Johtoryhmän nimeäminen
Lammin seurakunnassa on vuosien ajan toiminut johtoryhmä. Aikanaan, ennen
seurakuntayhtymän muodostamista, se toimi kirkkoherran ja talouspäällikön tukiryhmänä ensisijaisesti kirkkoneuvoston käsittelyyn tulevien asioiden valmistelussa. Seurakuntayhtymän aikana johtoryhmä on toiminut kirkkoherran tukiryhmänä
seurakuntaneuvoston käsittelyyn tulevien asioiden valmistelussa. Seurakuntaneuvosto on myös käyttänyt johtoryhmää työrukkasenaan, jolle se on delegoinut
projektiluonteisesti esim. joitain lausunnon antamisia tai edustamisia. Johtoryhmällä ei ole omaa päätösvaltaa.
Seurakuntaneuvoston edellisellä työkaudella vuosina 2015 - 2016 johtoryhmän
muodostivat edustajat jokaiselta seurakuntaneuvoston ehdokaslistalta (yksi
edustaja/ehdokaslista). Lisäksi johtoryhmään kuului seurakuntaneuvoston puheenjohtaja, joka toimi myös sen 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 -ehdokaslista, Kotikirkko
kuulee – kokoomus -ehdokaslista, Keskusta keskellä seurakuntaa -ehdokaslista,
Lammin sosialidemokraattien vaaliliitto -ehdokaslista). Edustajien joukkoon tulee
kuulua seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja. Lisäksi johtoryhmään kuuluu
seurakuntaneuvoston puheenjohtaja, joka toimii sen koolle kutsujana, puheenjohtajana ja tarvittaessa sihteerinä. Johtoryhmän toimikausi on seurakuntaneuvoston toimikausi 2017 - 2018.
Päätös: Johtoryhmään nimettiin Jorma Lundström, Pirjo Sandelius, Mari
Huostila sekä Maria Miettunen toimikaudeksi 2017 - 2018. Lisäksi johtoryhmään kuuluu seurakuntaneuvoston puheenjohtaja, joka toimii koolle
kutsujana, puheenjohtajana ja tarvittaessa sihteerinä.
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8§
Tiedotustyöryhmän nimeäminen vuosiksi 2017 - 2018
Seurakuntaneuvosto nimesi kokouksessaan 20.4.2016 § 30 tiedotustyöryhmän
seurakunnan osa-aikaisen tiedottajan työn tueksi. Tiedotustyöryhmään tulivat
nimetyiksi Sinikka Hakala, Katri Harhama, Hanna Lampinen ja Soile Lassila. Lisäksi ryhmään kuuluu Lammin seurakunnan osa-aikainen tiedottaja Markus Kartano. Tiedotustyöryhmän toimikaudeksi päätettiin ensivaiheessa 20.4.2016 –
31.12.2016.
Tiedotustyöryhmän 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 tiedotustyöryhmä jatkaa toimintaansa
seurakuntaneuvoston toimikauden 2017 - 2018. Ryhmän jäseniä ovat Sinikka
Hakala, Katri Harhama, Hanna Lampinen ja Soile Lassila. Tiedotustyöryhmään
kuuluu lisäksi Lammin seurakunnan osa-aikainen tiedottaja Markus Kartano, jonka johdolla ja apuna tiedotustyöryhmä työskentelee. Tiedotustyöryhmän toimikausi on 1.1.2017 – 31.12.2018.
Päätös: Hyväksyttiin.
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9§
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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10 §
Käyttösuunnitelmat kuluvalle vuodelle 2017
Seurakunnallisen toiminnan tehtäväalueille laaditut toiminnan johtamista, suunnittelua ja määrärahan ja tuloarvion toteutumisen seurantaa varten laaditut käyttösuunnitelmat, Pidämme huolta lapsista ja nuorista, on liitteenä nro 1.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan
15.12.2016, 26 §, hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017 2019 sekä talousarvion vuodelle 2017.
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 12.12.2017, 100 §, seurakuntaneuvosto kehotti
seurakunnallisen toiminnan tehtäväalueita laatimaan edellä mainittua seurantaa
ja arviointia varten käyttösuunnitelmat siten, että ne olisivat seurakuntaneuvoston
käsiteltävänä ja hyväksyttävänä helmikuun 2017 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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11 §
Lammin seurakunnan lausunto hautamuistomerkkiohjeistuksesta
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän hautausmaiden hautamuistomerkkiohjeistot
ovat ajalta ennen seurakuntayhtymän muodostumista. Hautamuistomerkkiohjeiston on tarpeen olla seurakuntayhtymän hautausmailla yhtenäinen huomioiden
kuitenkin eri hautausmaiden perinteet ja nykytilanne. Muistomerkkiohjeiston periaatteena on säilyttää vanhaa, historiallisesti arvokkaita muistomerkkejä. Toisaalta uusien hautamuistomerkkien tulee sopia niin uusille kuin vanhoillekin alueille
ja huomioida hautamuistomerkkien työturvallisuusnäkökohdat.
Hautausmaiden muistomerkkiohjeiston yhtenäistämisen tavoitteena on yhdenmukaistaa ohjeet, huomioon ottaen kunkin hautausmaan erityispiirteet, historialliset ja nykyaikaiset alueet.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valitsi kokouksessaan 24.3.2015 työryhmän, joka sai tehtäväkseen hautamuistomerkkiohjeistuksen laatimisen. Työryhmään kuuluivat luottamushenkilöistä Erkki Alanen, Anja Huostila, Maire Lepistö,
Erkki Jaalama ja Irja Appelroth sekä viranhaltijoista Kai Kauppinen, Päivi Kettunen ja Kari Laiho. Työryhmän laatima hautamuistomerkkiohjeistus, Ohje hautamuistomerkistä ja sen asettamisesta, liitteenä nro 2.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli kokouksessaan 28.11.2016 § 77
edellä mainitun työryhmän laatiman ohjeen ja päätti lähettää asiakirjan edelleen
seurakuntaneuvostoille lausunnon antamista varten.
Seurakuntaneuvostojen lausunnot tulee lähettää kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle 28.2.2017 mennessä. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta vahvistaa hautamuistomerkkiohjeistuksen maalis- huhtikuun 2017 aikana.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että Lammin seurakunta puoltaa hautamuistomerkkiohjeistuksen, Ohje hautamuistomerkistä ja sen
asettamisesta, hyväksymistä.
Päätös: Hyväksyttiin.
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12 §
Seurakuntaneuvoston kokoukset
Seurakuntaneuvoston kokousaikataulu:
kokous ke 8.3.2017 klo 17 seurakuntatalon kokoushuone
kokous ke 26.4.2017 klo 17 seurakuntatalon kokoushuone
kokous to 18.5.2017 klo 17 seurakuntatalon kokoushuone
Toiminta- ja taloussuunnittelu:
TTS I to 18.5.2017 klo 18 - 20, seurakuntasali
TTS II elo- syyskuun vaihteessa, syyskauden ensimmäisen seurakuntaneuvoston kokouksen yhteydessä
Johtoryhmän kokoukset:
to 23.2.2017 klo 15
ti 18.4.2017 klo 15
ti 9.5.2017 klo 15
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston kokousaikataulun seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi. Toiminta- ja taloussuunnittelu, luottamushenkilöiden koulutus sekä johtoryhmän kokousaikataulu merkitään tiedoksi.
Päätös: Seurakuntaneuvoston kokousaikataulu hyväksyttiin. Toiminta- ja
taloussuunnittelu, luottamushenkilöiden koulutus sekä johtoryhmän kokousaikataulu merkitään tiedoksi.
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13 §
Ilmoitusasiat, onnittelut ja muistamiset
-

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen
15.12.2016 päätökset
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen
18.1.2017 päätökset
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen
1.2.2017 päätökset
Lammin seurakunta Kevät 2017 –esite
Ekumeeniset kirkkopäivät Turussa 19. – 21.5.2017 (kirkkopaivat.fi – sivulla runsas info päivistä)

Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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14 §
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.
15 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen. Kokouksen lopuksi veisattiin virsi 576.
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Kokousaika

Keskiviikkona 8.3.2017 klo 17 - 18.20

Kokouspaikka

Seurakuntatalon kokoushuone

Läsnä

Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja
Hanhimäki Sampo, jäsen
Huostila Anja, jäsen
Huostila Mari, jäsen
Kartano Ulla, jäsen
Kerttula Anu, jäsen
Laurila Riitta, jäsen
Lindholm Sinikka, jäsen
Lundström Jorma, jäsen
Miettunen Maria, jäsen
Sandelius Pirjo, jäsen
Selinummi Ilkka, jäsen
Veräväinen Matti, jäsen

Seija Koivisto, sihteeri

Käsitellyt asiat

§ 16 - § 25

Allekirjoitukset
Puheenjohtaja Heli Ulvinen

Pöytäkirjan
tarkastus

Paikka ja aika Hämeenlinna 8.3.2017

Allekirjoitukset Sinikka Lindholm
Pöytäkirja
yleisesti
nähtävänä

Jorma Lundström

Paikka ja aika Lammin kirkkoherranvirasto 9.3. – 8.4.2017

Todistaa
Otteen
oikeaksi
todistaa

Sihteeri Seija Koivisto

Kirkkoherra

Heli Ulvinen
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16 §
Kokouksen avaus
Kokouksen aluksi puheenjohtaja luki Psalmista 91. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

17 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta.
Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostina 28.2.2017.
Päätösesitys (kirkkoherra): Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

18 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi, että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.
Päätös: Hyväksyttiin.

19 §
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 Lindholm ja Jorma Lundström.
Päätös: Hyväksyttiin.
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20 §
Lammin seurakunnan toimintakertomus 2016
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 2016, Vaalimme yhteisöllisyyttä on liitteenä nro 1. Toimintakertomus sisältää talousarvion 2016 toteutumisvertailun.
Lammin seurakunnan vuoden 2016 talousarvio alittui 13.575 euroa, toteutumisprosentin ollessa 98 %.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi Lammin
seurakunnan toimintakertomuksen 2016 talousarviovertailuineen. Toimintakertomus annetaan Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
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21 §
Lammin seurakunnan tehtäväalueitten perustoimintokuvausten päivittäminen
Lammin seurakunnan seurakuntaneuvosto hyväksyi Lammin seurakunnan tehtäväalueitten perustoimintokuvaukset kokouksessaan 26.5.2010 ja niiden päivityksen kokouksessaan 14.3.2012.
Perustoimintokuvaukset ovat osa operatiivista johtamista. Niissä kuvataan kunkin
tehtäväalueen perustoiminnot ja niiden laadulliset ja määrälliset kriteerit sekä arvioinnin tavat ja ajat. Perustoimintokuvauksissa määritetään lisäksi kunkin tehtäväalueen keskeisimmät sidosryhmät ja toimintaan osallistujat sekä miten heiltä
kerätään palautetta.
Seurakunnan strategiasta johdetut painopisteet ja niistä nousevat toiminnalliset
tavoitteet ovat vain osa kullakin tehtäväalueella tehtävää työtä. Suurin osa niillä
tehtävästä työstä on ns. perustoimintaa. Tehdyn työn arviointi pitää kohdistua
molempiin edellä mainittuihin osa-alueisiin.
Perustoimintokuvausten laatimisen ideana on ollut, että perustoiminnat tuodaan
näkyviksi ja että niiden kuvaus voidaan erottaa omaksi dokumentikseen, johon
toimintasuunnitelmissa ja –kertomuksissa vain viitataan.
Kirkkohallitus yleiskirjeessään 23/2009 ohjeistaessaan seurakuntia toiminta- ja
taloussuunnitelmien laadinnassa kehotti niitä käymään läpi eri työskentelyprosessien määrät ja toimintatavat kaikilla työaloilla ja henkilöittäin sen arvioimiseksi, onko henkilökunnan määrä sopiva nykyiseen jäsenmäärään tai työmäärään nähden. Työskentelyprosesseja tutkimalla saatetaan löytää uusia toimintatapoja, jotka vähentävät työn kuormittavuutta, mutta nostavat ehkä työn tuottavuutta. Tällainen työskentely auttaa myös paremmin hahmottamaan perustehtävää ja keskittymään siihen. Tämä on erityisen tarpeellista taloudellisten toimintamahdollisuuksien kaventuessa. Perustoimintokuvaukset ovat olleet edellä mainitussa hyvä työkalu. Niiden kautta on saatu esiin myös ns. hiljaista tietoa tehtäväalueiden toiminnasta. Tämä tieto on ollut erityisen tarpeen työntekijöiden vaihtuessa. Perustoimintokuvauksia pitää säännöllisin väliajoin päivittää todellisuutta
vastaaviksi.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän, että seurakuntaneuvosto pyytää kaikkia tehtäväalueita käymään läpi oman tehtäväalueensa perustoimintokuvauksen ja tekemään siihen tarvittavat muutokset. Päivitetyt perustoimintokuvaukset käsitellään
ja hyväksytään seurakuntaneuvoston kokouksessa 26.4.2017.
Päätös: Hyväksyttiin.
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22 §
Lammin seurakunnan lausunto luonnoksesta kirkkohallituksen esitykseksi kirkolliskokoukselle seurakuntavaalien vaalisäännösten tarkistamiseksi
Kirkkohallituksessa on valmisteltu luonnos kirkkohallituksen esitykseksi kirkolliskokoukselle seurakuntavaalien vaalisäännösten tarkistamiseksi. Valmistellussa
esitysluonnoksessa seurakuntavaalien vaalipäivää ehdotetaan siirrettäväksi viikkoa myöhemmäksi, jolloin seurakuntavaalit aloitettaisiin vaalivuonna marraskuun
kolmantena sunnuntaina. Ennakkoäänestyksen aloittamista ehdotetaan vastaavalla tavalla siirrettäväksi viikkoa myöhemmäksi.
Kirkkolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, joka rajoittaisi seurakuntavaaleissa
ehdokkaaksi asettuvan henkilön tai hänen läheisensä osallistumisen vaalilautakunnan jäseneksi tai varajäseneksi. Kirkon vaalijärjestykseen ehdotetaan vastaavasti lisättäväksi säännös, joka rajoittaisi seurakuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuvan henkilön tai hänen läheisensä osallistumisen vaalitoimitsijaksi tai –avustajaksi.
Kirkkolakiin ehdotetaan lisäksi säännöstä, jonka mukaan äänioikeutettu ei voisi
vaatia oikaisua äänioikeutettujen luettelossa olevaan äänioikeutta tai äänestysaluetta koskevaan tietoonsa, jos muuttoilmoitus saapuu maistraatille myöhemmin
kuin äänioikeuden määräytymistä koskevana ajankohtana. Vaalimenettelyä koskeviin säännöksiin ehdotetaan myös joitain tarkennuksia vuoden 2014 seurakuntavaaleissa saatujen kokemusten pohjalta.
Kirkkohallituksen laatiman esityksen tavoitteena on selkeyttää ja sujuvoittaa seurakuntavaalien vaalimenettelyä. Säännöksiä halutaan myös yhtenäistää yleisen
vaalilainsäädännön kanssa, mikä helpottaa säännösten tulkintaa. Lisäksi tavoitteena on selkeyttää esteellisyystilanteiden arvioimista vaaliviranomaisessa sekä
turvata vaalimenettelyn puolueettomuutta. Samalla katsotaan turvattavan äänestäjien luottamusta vaaliviranomaisia ja vaalijärjestelmää kohtaan. Sähköistä äänioikeusrekisteriä koskeva valmistelu tehdään erikseen.
Kirkkohallituksen ehdottamat kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutokset ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian niiden hyväksymisen jälkeen. Tavoitteena on, että uusia säännöksiä sovellettaisiin vuoden 2018 seurakuntavaaleissa.
Kirkkohallitus pyytää luonnoksestaan kirkkohallituksen esitykseksi kirkolliskokoukselle seurakuntavaalien vaalisäännösten tarkistamiseksi Lammin seurakunnan lausuntoa. Luonnos esityksestä lähetään seurakuntaneuvoston jäsenille esityslistan ohessa. Lausunto annetaan vastaamalla sähköisesti edellä mainitun
luonnosesityksen viimeisellä sivulla oleviin kysymyksiin. Olennaisia lausunnon
kannalta ovat kysymykset 5 Onko ehdotettu vaalipäivän siirto onnistunut?, 6
Vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja vaaliavustajan kelpoisuuteen toimia
tehtävässään ehdotetaan tarkennuksia. Onko ratkaisu hyväksyttävä? ja 7 Muita
huomioita ja kommentteja.
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Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle johtoryhmässä asiasta
käydyn keskustelun pohjalta, että Lammin seurakunta lausuntonaan vastaa kirkkohallituksen esittämään kysymykseen 5 Onko ehdotettu vaalipäivän siirto onnistunut? Kyllä, ja kysymykseen 6 Vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja
vaaliavustajan kelpoisuuteen toimia tehtävässään ehdotetaan tarkennuksia.
Onko ratkaisu hyväksyttävä? Ei. Viimeksi mainitun kysymyksen kohdalla Lammin
seurakunnan oma ehdotus on, että asiassa jatketaan nyt voimassa olevin säädöksin. Kysymyksen 7 Muita huomioita ja kommentteja kohdalla Lammin seurakunta toteaa, että kirkkohallituksen esittämät vaalisäännösten tarkennukset ovat
muiden kuin vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja vaaliavustajan kelpoisuuteen ehdotettujen tarkennusten osalta hyväksyttäviä.
Päätös: Hyväksyttiin.
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23 §
Ilmoitusasiat
-

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
kokouksen 14.2.2017 päätökset
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston 22.2.2017 kokouksen päätökset
Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.
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24 §
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.
25 §
Kokouksen päättäminen
Kokouksen lopuksi veisattiin virsi 54. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

