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Kokouksen avaus
Pu

heenjohtaja avasi ko kouksen. Al kuhartauden yhteyd essä veisatti in virsi

54

2{S
Kokouksen laillisuus ia päätösvaltaisuus
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sekä kirjepostina että
sähköpostina torstaina 1 4.3.201 9. Seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 $:n mukaan, esityslista on toimitettava
viimeistään kaksi päivää ennen kokousta. Yhteinen kirkkoneuvosto on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Pu heenjohtaja n päätösesitys :
Yhteisen ki rkkoneuvoston koko us todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin

22S
Pöytäki riantarkastaj ien ia äänten laskiioiden val i nta

heenjohtajan päätöses itys :
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
Pu

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksija ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Lindroth ja AnnaKaisa Häppölä

23S
Kokou ksen työjärjestyksen hyvä ksym i nen
Pu

heenjohtajan päätösesitYs

Ko ko

u

:

kse n työjä rjestykse ksi hyvä ksytää n esitysl ista n m u kai ne n jä rjestys

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttii n.
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llmoitusasiat
Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin istunnon 13.2'2019 S 61 päätös:
Yhteisen kirkko neuvosto n ohjesäännön vahvistam nen, Hämeen n nan
seurakuntayhtymä (liite 1 )
i

Ii

Kirkkohallituksen täysistunn on 26.2.201 I S 29 päätös Seurakuntien
kielel inen jaotus 201 9-2023, jossa todetaan Hämeen li nnan
seu raku ntayhtymä n seu raku ntien olevan yksi kiel isiä'
I

Kirkkohallituksen yleiskirje 3 I 2019
Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2018

-

Kirkkohallituksen yleiskirje 4 I 2019
Kirkonkirjojenpito keskitetään alueellisiin keskusrekistereihin

-

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 1 I 2019
Palkantarkistukset 1.4.2019
Ryhmähenkivakuutussopimus 2019
Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan

-

Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 2 I 2019
Kirkon eläkerahaston uutiskirje 1 12019
Hauhon seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 2 I 2019
Hämeen

Ii

n

na-Vanajan seu rakuntaneuvoston ko kouspöytäki rja 3 I

1

I

Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 2 I 2019
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirja 1 I 2019
Yhteistyötoi

m iku

nnan kokouspöytäkirja 1 I 201

I

Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistio 2 I 2019

heenjohtajan päätösesitYs :
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Pu

Päätös:
Päätösesitys hWäksYttiin.
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Vi ran ha

ltijoiden päätösl uettelot
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja pitävät tekemistään
vi ra n ha ltija päätö ksistä päätösl uette loja. Yhte ise n ki rkko ne uvosto n
puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Talousjohtajan päätökset
numerot 9 - 13 I 2019 ovat nähtävillä kokouksessa'
Pu heenjohtajan päätösesitYs :
Yhteinen kirkkoneuvosto
1. hyväksyy viranhaltijoiden päätösluettelot
2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin.

Päätös:
Päätösesitys hyväksYtti n.
i
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Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset
Esitysl istan liitteenä 2 on yhteisen ki rkkovaltu uston kokouspöytäki rja
24.1.2019. Kirkkolain 10 luvun 1 $:n 1 momentin 4 kohdan mukaan yhteisen

kirkkoneuvoston tehtävänä on huolehtia yhteisen kirkkovaltuuston päätösten
täytäntöönpanosta ja 6 $:n mukaan valvoa yhteisen kirkkovaltuuston
päätösten laillisuutta.

heenjohtajan päätösesitys :
Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että liitteen 2 mukaiset yhteisen
Pu
ki

rkkova ltu usto n ko ko u kses saan 24. 1 .201 I teke m ät päätö kset ovat

täytäntöönpanokelpoisia.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin

*u*f'
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Seu raku ntayhtymän verotu lokertymä ia tu loslaskelma helm i kuu 201
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I

Liitteenä 3 on kirkollisveron tilitykset ja liitteenä 4 tuloslaskelma ajalta 1.1.28.2.2019.

Talousjohtajan päätösesitys

:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Päätösesitys hyvä ksytti n
i
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Seurakuntayhtymän vuoden 2018 ti lin päätös
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän taloussäännön 22 $: n mukaan yhteinen
kirkkoneuvosto huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta kirkkojärjestyksen 15
luvun 5 g:n mukaisesti. Tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun
mennessä ja sen allekirjoittavat päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja
taloushallinnosta vastaava viranhaltija. Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja
tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista ja se laaditaan kirkkohallituksen
antaman ohjeen mukaisesti. Tasekirja sisältää tilinpäätöslaskelmat
(tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma), toimintakertomuksen, talousarvion
toteutu m isvertailun, ti inpäätöksen itetiedot, allekirjoitu kset ja
tilinpäätösmerkinnän sekä kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja
selvitykset.
I

Ii

Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua ja
yhteisen ki rkkovaltu uston on hyväksyttävä ti li n päätös kesäkuu n loppuun
mennessä. Tasekirja, jonka sivut on numeroitu ja joka on sidottu, säilytetään
pysyvästi. Tilintarkastuskertomus liitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle
esitettäviin tilinpäätösasiakirjoihin.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilinpäätös oli ylijäämäinen 496.403,55
euroa (vuonna 2017 ylijäämä 897 .47 3,31 ). Talousarviossa ylijäämäksi
ennustettiin 8.774,00 euroa. Ennustettua suurempi ylijäämä johtui ennen
kaikkea säästöistä henkilöstökuluissa ja toimintatuottojen (tuhkausmaksut ja
puun myyntituotot) ylittymisellä.

21 (1 0.862.424) eu roa ja
valtionkorvausta 1 .319.200 (1.326.183) euroa. Kirkollisverotuloja kertyi noin
82.000 euroa vähemmän kuin mitä talousarviossa ennustettiin ja noin
256.000 euroa vähemmän kuin vuonna 2017.
Kirko isveroja
II

ti

Ii

kaud el la kertyi 1 0. 606.

2

Toimintatuotot (ilman sisäisiä eriä) olivat 2.536.365 (1.843.540) euroa.
Toimintakulut olivat -12.044.551 (-11.649.465) euroa. Rahoitustuottoja kertyi
tilikauden aikana 50.924 (474.543) euroa. Suunnitelman mukaiset poistot
olivat tilikaudelta -71 5.698 (-714.604) euroa.
kauden investo n neista merkittävi m mät ol ivat Ojoisten tonttien
maankäyttösopimuksen maksaminen (1 36.000 euroa) ja Vuorentaan
kappelin automaattiovien ja kameravalvontalaitteiston uusiminen (yhteensä
58.000 euroa).

Ti

i

Ii

Rahoituslaskelma osoittaa, että seurakuntayhtymän rahavarat ovat
tilikauden aikana lisääntyneet 1.439.007 (1.588.120) euroa.
Yhtymällä ol i ti n päätöshetkellä noteeratu issa arvo papereissa ja pankkiti leillä
yhteensä 13.97 2.338 ( 1 2. 533.332) euroa. Seurakuntayhtymän noteeratut
sijoitukset ja rahoitusarvopaperit on kirjattu hankinta-arvoon tai sitä
alempaan markkina-aryoon. Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli 1 .921.385
(1.739.957) euroa, josta 949.562 (918.653) euroa on lomapalkkavelkoihin
Ii
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liittyviä jaksotuksia. Pitkäaikaista vierasta pääomaa ei seurakuntayhtymällä
ole.

Liitteenä 5 on seurakuntayhtymän tasekirja vuodelta 2018.

Talousiohtajan päätösesitys :
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyy ja allekirjoittaa
seurakuntayhtymän ti npäätö ksen ja toi mi ntakertomu ksen vuodelta 201
sekä luovuttaa a ineiston edel leen ti ntarkastaji le.
Ii

Ii

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin

I

I
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ojoisten tontin nro 16 myynti (kiinteistötunnus 109-11-26-161
Kiinteistö- ia hautaustoimen iohtokunta

1

/ 14.2.2018 / 6 9 Oioisten tonttien mvvnti

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan nro 2534 Killintie 3
kokouksessaan 11.12.2017 $ 75S. Kaava sailainvoiman 17.1.2018. Hakemustonttiiaon
muutoksesta ja tohkomistoimituksen käynnistämisestä jätettiin kaupungille 19.1.2017.
Kaupungin tonftipaätlikkO Jukka Luokkala hyväksyi 5.2.2018 tonttiiaon muutoksen nro 2485
korttelisia 1 1-26, uudet tontit nrot 7-16. Lohkomistoimituksen ajankohta ei esityslistaa
kirjoiteftaessa ollut vielä selvillä.
Seurakuntayhtymän vuoden 2018 tatousaruion käsittelyn yhteydessä päätettiin, että Oioisten
tonttien myyntiXaynnistetään mahdoltisimman pikaisesti. Seurakuntayhtymän osalta on vielä
päätettävä tonttie n myy ntih i n noista, myyntiehdoista sekä myyntitavasta.
Talousjohtaja selvittää asiaa kokouksessa suu//tsesfi.
Talo u sjohtaja

n Päätöse

sity s:

Johtokunta nimeää keskuudestaan kaksi iäsentä yhdessä talousiohtajan ia
kiinteistöpäällikön kanssa laatimaan esityksen tonttien hinnoista, myyntiehdoista ia
myyntitavasta yhteisen kirkkoneuvoston 22.3.2018 kokouksen päätettäväksi.
Sämalla johtoiunta valtuuttaa vatmistetutyöryhmän käyftämään työssään asiantuntiia-apua
harkintansa mukaan.
Päätös:

Johtokunta nimesi keskuudestaan puheenjohtaja Antti Hiedan ja varapuheeniohtaia MariaLeena Nykäsen yfidessä tatousjohtajan ja kiinteistöpäällikön kanssa laatimaan esityksen
tonttien hinnoista, myyntiehdoista ja myyntitavasta yhteisen kirkkoneuvoston 22.3.2018
kokouksen päätettäväksi. Samalla johtokunta valtuuttivalmistelutyöryhmän käyttämään
työssä ä n asi a ntu ntiia-a pu a h a rki nta n sa m u kaa n.

Yhteinen kirkkoneuvosto 2 / 26.4.2018 / 6 24 Oioisten tonttien mwnti
Tonttien myyntejä valmisteleva työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran periantaina
23.2.2018. Työryhmä tutustuialueeseen myös paikanpäällä Oioisilla Kiinteistöpäällikön
o//essa estyieena osallistumaan kokoukseen hänen siiallaan paikalla olikiinteistösihteeri.
Kokoukseis a päätettiin pyytää vätitystarjoukset kahdelta kiinteistöväliftäiältä koskien koko
myyntiprosessin hoitamista vätityspatkkioineen sekä hinta-arvioita tonteista. Lisäksi
päätettiin pyytää erittinen asiantuntija-aruio kohteiden hinnoittelusta ia tutustua myös
'Hameentinnan
kaupungin käyttämiin hinnoiftetumatteihin tonttien myynneissä.
Toisen kerran työryhmä kokoontui tiistaina 13.3.2018, kun kaikki tarioukset ia selvitykset oli
saatu. Kokouksessa työryhmä aruioiensin erilaisia hinnoittelumalleia (kiinteä neliöhinta,
tonttikohtainen hinta, pohjahinta+tarjous, suljettu tarjous tai ns. "huutokauppa") sekä eri
maltien etuja ja haittoja. Työryhmä päätyiesittämään kiinteää neliöhintaa lisättynä osuudella
Hämeentinnan kaupungitte maksettavasta maankäyttösopimuksen kustannuksesta.
Työryhmän mietestä kiinteä neliöhinta on selkeä ja tasapuolinen myös myöhemmässä
värheessa tapahtuvien tonttien myyntien osalta.Iolseksi työryhmä aruioierilaisia
myyntiehtoja ja rajoifteita (yksityishenkilöt, yritykset, rakentaiat, yhteisöt, kunnan iäsenet,
söirakunnan jäsenet, etusija lapsiperheilte, montako tonttia voi ostaa) päätyen ratkaisuun,
että tontit myydään yksityishenkitöille yksi tontti / ostaia. Tämän ratkaisun nähtiin olevan
tasapuolinen kaikkien hakijoiden kesken. Kolmanneksityöryhmä kävi keskustelun
myyntitavasta päätyen ratkaisuun, ettätämän pitkään kestäneen prosessrn osalta myyntityö
såätettaisiin loppuun seurakuntayhtymän oman henkilöstön toimesta, koska merkittävä osa
ns. haltintotyöstä jää seurakuntayhtymän hoideftavaksi. Seurakuntayhtymän oman
mainonnan'ja www-sivujen lsäksi tontit otisivat myynnissä myös Hämeenlinnan kaupungin
www-sivuilla.
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Aiemmin kesken otlut tonttien tohkomistoimituskokous pidettiin kaupungintalolla torstaina
15.3.2018. Kokouksen päätöksistä on 30 pv valitusoikeus. Koska valituksia ei tullut, toimitus
sai lainvoiman 1 6.4.201 8.
Talou sjohtaj a n pä ätösesitY s:

Ojoisten toÄttien myyntihinnaksl asefefaa n 59 e/m2 ia tämän lisäksiiokaiseen tonttiin
koh di stu u yksi kym me nesosa H ä m ee n I i n n an ka u pu n g il I e m a ksettavasta
maankayt{Osofimuksen kustannuksesta (maankäyttösopimus 117.650 / 10 = 11.765 euroa
tontti). Tontit myydään yksityishenkilöille. Jos ensivaiheen tonttihaussa toukokuussa sa/naa
tonttia hakee useampi hakija, suoritetaan aruonta hakiioiden kesken. Tämän iälkeen tontit
myydään varausjärjesfyksessä. Tonttien varausmaksu on 2.500 euroa ia se erääntyy

/

miksettavaksi viikon kuluessa yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttyä ostotariouksen.
Päätös:
Päätöse sitys h yv ä ksYtti i n.

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto paätti, että mikäli ensivaiheen tonttihaussa toukokuussa
arvonta taruitsee järjestää, niin konsultoidaan asiantuntiiaa aruonnan käytännön
toteutuksesta.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pinja ja Sami Rulja ovat varanneet Ojoisten tontin nro 16 (kiinteistötunnus
109-1 1-26-16) ja suorittaneet pyydetyn 2.500 euron suuruisen
*
varausmaksun 7.3.2019. Tontin myyntihinta on 67.614 euroa (59 e/m2
1 1 46 m2) sättynä maa n käyttö sop i m u ksesta a he utuvasta to ntti ko hta isesta
kustannuksesta 11.765 euroa, yhteensä 79'379 euroa.
Ii

i

Ostajat ovat tietoisia, että Kirkkolain 9 luvun 1-3 S edellyttää kiinteän
omaisuuden myymisen osalta yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen lisäksi
Kirkkohallituksen vahvistuksen, joten lopullinen kaupanteko menee kesälle
2019. Tämä aikataulu sopi ostajille.

Talousjohtajan päätöses itYs :
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
hyväksyy Ojoisten tontti nro 16 (kiinteistötunnus 109-1 1-26-16) myynnin
Pinja ja Sami Ruljalle 67.614 euron hintaan lisättynä
maankäyttösopimuksesta aiheutuvasta tonttikohtaisesta kustannuksesta
11765 euroa, yhteensä 79.379 euroa.
Lisäksi talousjohtaja valtuutetaan alleki rjoittamaan kauppakirja, kun
Ki rkkohallitu ksen vi rastokollegio on vahvista nut myynn n.
i

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttii n.
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30s
Seurakuntayhtymän edustus Jukolan Lintukoto Oy:n, ldänpään Toimintakeskus
Oy:n ja Kiinteistö Oy littalan Keskuskulman hallinnossa
Seura kuntayhtymäl lä on om istuksesta johtuvat hallituspaikat Ju ko lan

Lintukoto Oy:n, ldänpään Toimintakeskus Oy:n ja Kiinteistö Oy littalan
Keskuskulman hallinnossa. Näiden yhtiöiden hallitustyössä korostuu
erityisestiteknisen osaamisen tarve, joten on luontevaa, että
seu raku ntayhtymän ed ustajana toi m ii kii nteistöpääl likkö'

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 $:n mukaan yhteinen
ki rkkoneuvosto n meää seura kuntayhtymän ed ustajat osa kku usyhtiöiden
hallintoelimiin.
i

Ta

lousjohtajan PäätösesitYs

:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Hämeen
ed ustajina vuosina 2019-2022

1.

2.
3.

Ii

n

na

n seuraku ntayhtymän

Jukolan Lintukoto Oy:ssä toimivat kiinteistöpäällikkö Eija Rantala ja
työnjohtaja Esa Lehtonen (varalla talousjohtaja Kai Kauppinen ),
ldänpään Toimintakeskus Oy:ssä toimii kiinteistöpäällikkö Eija Rantala
(varalla talousjohtaja Kai Kauppinen)
Kiinteistö Oy littalan Keskuskulmassa toimii kiinteistöpäällikkö Eija
Rantala (varalla työnjohtaja Esa Lehtonen).

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin

,bu*f
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Kokouskutsun jakelun mu utos
Posti on ilmoittanut, että se sitoutuu jatkossakin siihen, että postin kantoaika
edelleen 1-2 työpäivää. Neljän
frankeeratulla 1-luokan postilla
kantopäivän asia koskee postimerkeillä maksettuja kirjeitä. Kuitenkin tiistain
jääminen postinkannon ulkopuolelle merkitsee sitä, että kokouskutsut
saapuvat perjantaina postiin vietynä vastaanottajalle usein vasta

on

keskiviikkona.

Puheenjohtaja esittää, että esityslistat liitteineen toimitetaan yhteisen
kirkkoneuvoston jäsenille ja muille osallistujille ainoastaan sähköisesti. Jos
liite on salaamistasolta sellainen, että se lähettäminen ei ole turvallista, sitä ei
lähetetä sähköpostilla vaan kirjepostina.

Kokousmateriaali on paperisena saatavilla kokouspaikassa viimeistää puoli
tuntia ennen kokouksen alkua. Jos menettely hyväksytään, siitä ilmoitetaan
myös varajäsenille.
Pu heeniohtajan päätöses itYs :
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esittelyssä kuvatun menettelyn.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin

*art/f
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Seuraava kokous
heenjohtaja n päätösesitYs :
Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään torstaina 25.4.2019 klo
1 8.00 Vanajan seurakuntakod illa.
Pu

Päätös:
Päätösesitys hyvä ksytti in.

33S
Oi kaisuvaatim usohieet ja val itusosoitus
Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 $:n mukaiset ohjeet
oikaisuvaati mu ksen tekemisestä sekä todetti n pöytäki rjan pykälät, joista
oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä.
i
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen
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