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HÄMEEN LINNAN SEU RAKUNTAYHTYMA

EsitYslista

Kokous n:o

2l 21.3.2019

20s
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen

21 S

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sekä kirjepostina että
sähköpostina torstaina 14.3.201 9. Seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 $:n mukaan, esityslista on toimitettava
viimeistään kaksi påivaa ennen kokousta. Yhteinen kirkkoneuvosto on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla'

Puheenjohtaian PäätösesitYs :
yhteiseÄ kirklioneuvoston ko-kous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksija
Päätösvaltaiseksi.

Päätös:
22S
etiftam gantarkastaj ien ia äänten laskiioi den val i nta
Puheenjohtajan PäätösesitYs :
ja äänten laskijat
Val itaan kokou ksen pöytäki rjantarkastajat
Päätös:
23S
Ko[ou ksen työiärjestyksen hyväksym i nen
htajan PäätösesitYs :
järjestys'
Kokouksen tyolarj'"rtykseksi-hyväksytään esityslistan mukainen

Pu hee nio

Päätös:
24S
llmoitusasiat
päätös:
Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin istunnon 13.2'2019 S 61
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön vahvistaminen, Hämeenlinnan
seurakuntaYhtYmä (liite 1 )

Kirkkohallituksen täysistunn on 26.2.2019 S 29 päätös. seurakuntien
1in nan
kielel li nen jaotus Zfi 7-ZOZZ, jossa tod etaan Hämeen
seurakuntåyhtymän seurakuntien olevan yksikielisiä.
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Kirkkohallituksen yleiskirje 3 I 2019
LaskennallineÄ osuuå kattamattomasta eläkevastuusta 31 '12'2018

-

Kirkkohallituksen yleiskirje 4 I 2019
Kirkonkirjojenpito keskitetaän alueellisiin keskusrekistereihin

-

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 1 I 2019
Palkantarkistukset1.4.2019
Ryhmähenkivakuutussopimus 2019
Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan

-

Hauhon seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 2 I 2019

Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 2 I 2019
2019
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirja 1 I
Yhteistyötoimikunnan kokouspöytäkirja 1 I 2019
seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistio 2 I 2019

htaian PäätösesitYs :
yhteineÅ kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Pu heenio

Päätös:

25S
ranhaltijoiden päätösluettelot

Vi

yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja pitävät tekemistään
ki rkkoneuvoston
vi ran n å ltil apäätöksistä päätösl uetteloja. Yhteisen
päätökset
pu6eenlotriaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Talousjohtajan
numerot g - ig t2019 0vat nähtävillä kokouksessa.
Pu

heenjohtajan PäätösesitYs

:

Yhteinen ki rkkoneuvosto
1 . hyväksyy viranhaltijoiden päätösluettelot
2. ei fayta otto-oikeuttaan päätöksiin'
Päätös:

26S
Yhieisen

ki

rkkovaltu uston päätökset
Esityslistan liitteenä 2 on yhteisen kirkkovaltuuston kokouspöytäkirja
mukaan yhteisen
24.1.201g. Kirkkolain l0llvun 1 $:n 1 momentin 4 kohdan
yhteisen kirkkovaltu uston päätösten
ki rkkoneuvosto n tehtävänä on h uäbhtia

HÄMEEN LINNAN SEU RAKUNTAYHTYMÄ

EsitYslista
Kokous n:o 2l 21.3.2019
S

täytäntöönpanosta ja 6 $:n mukaan valvoa yhteisen kirkkovaltuuston
päätösten laillisu utta.
heenjohtaja n PäätösesitYs :
Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että liitteen 2 mukaiset yhteisen
kirkkovaltuuston kokoukses saan 24.1 .2019 tekemät päätökset ovat
täytäntöön pa nokel Poisia.
Pu

Päätös:

27S

Serlraku ntayhtymän verotu lokertymä ja tu loslaskelma hel m i ku u 2019
Liitteenä 3 on kirkollisveron tilitykset ja liitteenä 4 tuloslaskelma Ealla 1'1'28.2.2019.

Talousjohtajan Päätöses itYs :

Yhteinen kir(koneuvosto merkitsee asian tiedoksi
PäätöS:

28S
Seurakuntayhtymän vuoden 2018 ti linpäätös
n m ukaan yhteinen
Hämeen lin nan Seuraku ntayhtymän taloussäännön 22 $:
15
kirkkoneuvosto huolehtii tilinpåatöksen laatimisesta kirkkojärjestyksen
loppuun
luvun S S'n mukaisesti. Tilinpäätös on laadittava maaliskuun
kirkkoneuvosto ja
,",',"nn".äå ja sen allekirjoittavat päätösvaltainen yhteinen
ja
taloushallinnosta vastaäva viranhaftija. Tilinpäätös koostuu.tasekirjasta
tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista ja se laaditaan kirkkohallituksen
antamån ohjeen m ukaisesti. Taseki rja sisältää tili n päätöslaskelmat
(tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma), toimintakertomuksen, talousarvion
kset j a
toteutu m isvertailu n, ti i n päätöksen liitetied ot, al leki rjoitu
ja
tositteita koskevat Iuettelot ja
tilinpäätösmerkinnän r"t a t irlunpitokirjoja
I

selvitYkset.

ja
Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua
yhteisän kirkkovaltuuston on hyväksyttävä tilinpäätös kesäkuun loppuun
ja joka on sidottu, säilytetään
mennessä. Tasekirja, jonka sivut on numeroitu
kirkkovaltuustolle
yhteiselle
pysyvästi. Tilintarkastuskertomus liitetään
esitettäviin tilinpäätösasiakirjoih in'
ylijäämäinen 496'403,55
Hämeenlin nan seu rakuntayhtymän tilinpäätös ol i
ylijäämäksi
iuro nna 2017 ytiiäämä'897 .473,31). Tatous?ry!g_::"
johtui ennen
ylijäämä
"uro"
ennustäti in g.77 4,00- elroa. En nustettua suurempi
(tuhkausmaksut ja
kaikkea säästöistä henkilöstökuluissa ja toimintatuottojen
puun myyntituotot) ylittymisellä'
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ja
Kirkollisveroja tilikaudella kertyi 1 0.606.221 (1 0'862'424) eu roa
valtionkorvausta 1.g1g.2Oo (1-.926.183) euroa. Kirkollisverotuloja kertyi noin
ja noin
82.000 euroa vähemmän kuin mitä talousarviossa ennustettiin
256.000 euroa vähemmän kuin vuonna 2017 '
Toimintatuotot (ilman sisäisiä eriä) olivat 2.536.365 (1.843'540) euroa'
kertyi
Toimintakulut olivat -12.044.551 (-11.649.465) euroa. Rahoitustuottoja
poistot
tilikauden aikana 50.g24 (474.543) euroa. suunnitelman mukaiset
olivat ti likaud elta -7 1 5'698 (-7 1 4.604) eu roa'
ikauden nvestoin neista merkittävi m mät ol ivat ojoisten tonttien
ja
maankäyttösopimuksen maksaminen (1 36.000 eyroa) Vuorentaan
(yhteensä
kappelin automaattiovien ja kameravalvontalaitteiston uusiminen
58.000 euroa).

Ti

i

I

Rahoituslaskelma osoittaa, että seurakuntayhtymän rahavarat ovat
tilikauden aikana lisääntyneet 1.439.007 (1.588.120) euroa'

ja pankkitileillä
Yhtymällä oli tilinpäätöshetkellä noteeratuissa arvopapereissa
.g7 2'.gg8 ( 1 2. 533. 3.32) eu roa. Seu raku ntayhtymän. noteeratut
yhtåensa
tai sitä
åijåitut<set ja rahoitusarvopaperit on kirjattu hankinta-arvoon
åerp""n harkkina-arvoon.' Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli 1'921'385
g+g.5a2 (9 1 8.653) euroa on lomapalkkavelkoihin
ii .zgg. gsz; euroa, ios ta
seurakuntayhtymällä
iiittyviå jaksotuksia.'Pitkäaikaista vierasta pääomaa ei

fi

ole.

Liitteenä 5 on seurakuntayhtymän tasekirja vuodelta 2018.

Talousiohtajan PäätösesitYs :
yhteinen kirlikoneuvosto käiittelee, hyväksyy ja allekirjoittaa

paatoksen j a ioim iniakertom uksen vuod elta 201 8
sekä uovutiaa ai neiston edelleen ti ntarkastaj ille.

seu raku ntayhtyman
I

ti

Ii

n

Ii

PäätöS:

2es

ojo'isten tontin nro 16 myynti (kiinteistötunnus 109-{ 1'26'161
Kinteistö- ia hautaustoimen iohtokunta

1

/ 14.2.2018

/ 6 g Oioisten tonftien mvvnti

nro 2534 Killintie 3
Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
17.1.2018. Hakemus tonttiiaon
kokouksessaan 11.12.2017 S iig. ituru sai lainvoiman
kaupungitle 19'1'2017'
muutois-esn 1i tonxomistoiåituksen käynnistämlsesfä iätettlin
muutoksen nro 2485
tonttiiaon
5.2-.2018
Kaupungin tonttipäättikkö .tuiiä tuoxxäta hyväksyi
ei esityslistaa
aiankohta
rcn*omiitoimituksen
korttetisZa 11-2ö, uudet tontii irot T-16.
kirioitettaessa ollut vielä selvillä'
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R
yhteydessä päätettiin, että Oioisten
Seurakuntayhtymän vuoden 2018 tatousarvion käsittelyn
pikaiseäti.-Seurakuntayhtymän osalta on vielä
tonttien myynti XaynnÅtetaän mahdottisimman
paatettavå"tonttieh myyntihi n noista, myyntiehdoista sekä myyntitavasta.
Tatou siohtai a selvittää asi aa Rokouksessa suu//lsesfr'
T at o u sjo htai an Pä ätöse sitY s :

låntoiunta'nimeaa keskiudestaan kaksiiäsentäyhdessätalousiohtaiania .
myyntiehdoista ia
iinteiitopaattikan kaÅiså hatimaan esityksen tonttien hinnoista,
päätettäväksi'
kokouksen
22.3.2018
iyyilitur"tta yhteiseÄ kirkkoneuvoston
työssään asiantuntiia-apua
samalla johtokunta valtuuttaa vatmistelutyöryhman käyttämään
harkintansa mukaan'

Päätös:

r - .- :^,-L^:^ ^,
varapuheeniohta!9
.MariaJohtokunta nimesi keskuudestaan puheeniohtaia Antti nj9Aa1 ia
laatimaan esityksen
Leena Nykäsen ynaes'så niousiohiaian ia'kiintäistlpaattiXOn .ka.nssa
22.3.2018
yhteisen
.kirkkoneuvoston
tonttien hinnoista, ,ivrtiåiåoiåi" ia'myyntitavasta
käyttämään
vatmistelutyöryhmän
vattuutti
kokouksen päätettävåisii. samaÅ ioniot<unta
työssään asiantuntiia-apua harkintansa mukaan'

kerran perjantaina
Tonttien myynteiä valmisteleva työryhmä kokoontuiensimmäisen
paikanpää.ttä Oioisilla' Kinteistöpäällikön
23.2.201g. Työryhmä tutustui alieeseen myös

siialtaan paikatla otikiinteistÖsihteeri'
o//essa estyneenä oiattistumaan kokoukse|n hänen
koko
rat,tvstariotukset kahdeita kiinteistövätittäiältä koskien
paat"iiin
Kokouksess
Lisäksi
tonteista.
hinta-aruioita
myyntiprosessin noiiåmirtä ia,titvtiutkkioineen sekä
kohteiden hinnoittelusta ia tutustua mvös
atsianiuitiia-arvio
pi.ma
eritiinre,i
iiåätiiini
tonttien myynneissä'
Hämeentinnan x"upiiigin iaytta^in hinnoittelumalteihin

iiiiii

"

kun kaikki tarioukset ia selvitykset oli
Toisen kerran työryhmä Rokoontui tiistaina 13.3'2018,
n.eliÖhinta'

erilaisia hinnoittetumatleia (kiinteä
tai.n.s' "huutokauppa") sekä eri
tonttikohtainen ninta, piÄ1a'hinta+tarious, sutiettu tarloy1
kiinteää neliöhintaa tisättynä osuudella
mattien etuia ia haittoia. Työryhmä pääty!"inta^aa'n
im u kse n kusta n n u ksesta'
xa u p-ii g ittie-Å aksetiavaåta maan käyttösop
H ämeen I i n n
myös myöhemmässä
tasapuolinen
mielesta kinteä netiöhinta on selkeä iaTyöryhmän ",
arvioi erilaisia
työryhmä
Toiseksi
vaiheessa tapantuvieÅ tonttien myyntien osalta.
kunnan iäsenet'
rakeitaiat,
vhteisöt,
myyntiehtoia ia ratoii"ia lixtitviöÄ"n(itöi, vrttvkset,
päätyen
ostaa)
voi
tonttia
montako
Stk.aisuttn,
seurakunnan iäsenet, etusiia iapsiperheitii,
ostaia. Tämän ratkaisun nähtiin olevan
että tontit myydään itiitqiii";iitoitt" yksi iontti /
työryhmä kävi keskustetun
i;;";;;ir;h" x"ixxiåniäxiloiaq kesig1 Kotmanneksi
pitkään käståneen prosessrn osalta myyntityö
myyntitavasta paatyen ratkaisuun, etta ftman
toimesta, koska merkittävä osa
saatettaisiin toppuui seurakuntayhtyman oman henkilöstön
oman
Seurakuntayhtymän
ii. n"ttirtotyaäia iaa seurakuntayhiyman hoidettavaksi.
kaupungin
Hämeenlinnan
myös
mainonnan ja www-sivuienlisäksl tontit otiiiiat myynnissä
www-sivuilla.
saatu.

Kokouksess;wii;ä aiioiensin

Aiemminkeskenoltuttonttientohkomistoimituskokouspidettiinkaupungint.alollatorstaina
Koska valituksia ei tullut, toimitus
1s.3.201a. xot<ouxiåÅ-påäiaxtitn on 30 pti vatitusoikeus.
sai lainvoiman 1 6.4.201 8.
T at o u

siohtai an

Pä

ätöse sitY s :

tämän lisäksiiokaiseen tonttiin
ojoisten tonttien myyntihinnaksi asetetaan 59 e/m2 ia
pu
ngill
e makse.tt.avasta
kau
an
iäna i"t, u yksikym me iesosa H äm ee nlin n
1.17'650 / 10 = 11'765 euroa
maankäyttösopimuxsei iistannunsesta lma,aniaytiosopimus
tonttihaussa toukokuussa sarnaa
tontti). Tontit myydäaÅ Vniit.isnenkilOilte.' Jos ensivaiheen
hakiioiden kesken' Tämän iälkeen tontit
tonttia hakee useamp'ih"iiiä, suoritetaan atrvonta
'åiiii|aÅ
se erääntvv
iuruisiariåitWsäisa. Tonttien.varausmaksi on 2'500 euroa ia
ostotariouksen'
hyväksyttyä
maksettavaksi viikon'iriti"iii'Vnieisen kirkkoneuvoston
PäätöS:
P äätöse s itYs hYv ä ksYtti i n.

/
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toukokuussa
Lisäksl yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että mikäti ensivaiheen tonttihaussa
käytännön
å,ioita" ta*ntee iäriestää, niin konsuttoidaan asiantuntiiaa arvonnan
toteutuksesta.

Yhteinen kirkkoneuvosto
(kiinteistötunnus
Pinja ja sami Rulja ovat varanneet ojoiste_n tontin nro 16

1og-1.1-26-16)jasuorittaneetpyydetyn2'500e{glsuuruisen

(59 e/m2 .
varausmaksun-7.3.2019. TontiÅ hyyhtitrinta on 67.614 euroa
a i h e utuvasta to ntti ko hta isesta
1 1 46 m2) isättyn ä m aa n käyttösopi m u ksesta
kustannuksesta 11.765 euroa, yhteensä 79.379 euroa.
I

ostajat ovat tietoisia, että Kirkkolain 9 luvun 1-3 S edellyttää kiinteän ..,
päätöksen lisäksi
omaisuud"n ryyr''ren osalta yhteisen kirkkovaltuuston
menee kesälle
Kirkkohallituksen vahvistuksen, joten lopullinen kaupanteko
2019. Tämä aikataulu sopi ostajille'

Talousjohtajan PäätösesitYs :
yhteinen kirlikoneuvosto esittaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
myynnin
nyvafsyy Ojoisten tontti nro 16 ltiiinteistotunnus 109-1 1-26-16)
Pinja;abami Rurjalle 67'614 euron hintaan lisättynä
r"äni.ayttösopimuksesta aiheutuvasta tonttikohtaisesta kustannuksesta
11.765 euroa, yhteensä 79.379 euroa'
a, kun
Lisäksi talousjohtaja valtu utetaan a leki rjoittamaan kauppakirj
Kirkkohallituklen virastokollegio on vahvistanut myynnin'
I

Päätös:

30s
Toimintakeskus
seurakuntayhtymän edustus Jukolan Lintukoto oy: n, ldänpään
öt;; ja Kiinieiötö Oy littalan Keskuskulman hallinnossa
Jukolan
Seurakuntayhtymällä on omistuksesta johtuvat hallituspaikat

Lintukotoov:n,ldänpäänToimintakeskusoy:njaKiinteistöoylittalan

korostuu
Keskuskulman hallinnossa. Näiden yhtiöiden hallitustyössä
että
erityisesti teknisen osaamisen tarve, joten on luontevaa,
kkö'
seu raku ntayhtym än ed ustajana to im i ki nteistöpääll
yhteinen
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 $:n mukaan
ed ustajat osakku usyhtiöiden
ki rkkoneuvosto n imeaa seu räku ntayhtymäh
hallintoelimiin.
i

i

i

Talousjohtajan Päätöses itYs :

yhtei nen ki rkkoneuvosto paåttaa, että Hämeen
edustajina

1.

2.

I

in

nan seu raku ntayhtymän

Rantala
Jukolan Lintukoto Oy:ssä toimivat kiinteistöpäällikkö Eija
Kai
.fguppinen )'
i"i'tinio6taja Esa Lehtonen (varalla talousjohtaja
E'rja Rantala
kiinteistöpäällikkö
toimii
rOänpåän ioimintarerrur Oy,rsä
(varalla talousjohtaja Kai Kauppinen)

EsitYslista
Kokous n:o 2l 21.3.2019
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Kiinteistö oy littalan Keskuskulmassa toimii kiinteistöpäällikkö Eija
Rantala (vaialla työnjohtaja Esa Lehtonen)'

3

PäätöS:

31

S

Kokouskutsun iakelun muutos
posti on ilmoittanut, että se sitoutuu jatkossakin siihen, että postin kantoaika

ön

edelleen 1-2 työpäivää'

Neljän
tiistain
rantopåivån asia koskee påstimerkeillä maksettuja kirjeitä. Kuitenkin
jääminen postinkannon ulkopuolelle merkitsee sitä, että kokouskutsut

frankeeratulla 1-luokan postilla

saapuvatperjantainapostiinvietynävastaanottajalleuseinvasta
keskiviikkona'
yhteisen
Jos
sähköisesti'
kirkkoneuvoston .iåsåniife ja muille osallistujille ainoastaan
ei ole turvallista, sitä ei
liite on salaamistasolta sellainen, että se lahåttaminen
lähetetä sähköpostilla vaan kirjepostina'

Puheenjohtaja esittää,

että esityslistat liitteineen toimitetaan

viimeistää puoli
Kokousmateriaali on paperisena saatavilla kokouspaikassa
siitä ilmoitetaan
tuntia ennen kokouksen alkua. Jos menettety hyväksytään,
myös varajäsenille'

Puheenjohtaian päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy
esittelyssä kuvatun menettelYn'
Päätös:

32S
Seuraava kokous
Puheenjohtajan PäätösesitYs :
25'4'2019 klo
seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään torstaina
1 8.00 Vanajan seurakuntakodilla'
Päätös:

33S
Oi

käisuvaati

m

usohjeet ja val itusosoitus

ohjeet
Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 $:n mukaiset

oikaisuvaatimuksentekemisestäsekätodetaanpöytäkirjanpykälät,joista
oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä'

34S
Kokouksen Päättäminen
Puheenjohtaja Päättää kokouksen

