KUULUTUS / KOKOUSKUTSU
nan seu raku ntayhtymän yhteisen kirkkovaltu uston kokous pidetään
torstaina 9.5.2019 klo 18.00 Keskusseurakuntatalon Ristin salissa, Rauhankatu 14,
Hämeenlinna.
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Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Hämeenlinna-Vanajan
seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 15.5. 14.6.2019 viraston aukioloaikoina
arkisin kello 9.00 - 15.00,

-

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
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Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastaj ien ja äänten laskijoiden valinta
Kokouksen työjä rjestyksen hyväksyminen
Seuraku ntayhtymän tilinpäätöksen vahvistam inen ja vastu uvapauden
myöntäminen varainhoitovuodelta 201
Ojoisten tontin nro 16 myynti (kiinteistötunnus 109-11-26-16)
Muut asiat
Seuraava kokous
Valitusosoitus
Kokouksen päättäminen

I

Hämeenlinnassa 30.4.2019

Antti Hieta
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ensim mäisi I le varajäsenille lähetetään esitysl ista tiedoksi. Varajäsen kutsutaan

tarvittaessa erikseen kokoukseen puhelimella tai sähköpostilla
Mahdollisesta esteestä pyydämme ilmoittamaan Ville Lehtoselle puh. 040-8049 402
tai sähköpostilla ville.lghtonen@evl.fi
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21 S
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen

22S
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle liitteen mukaisella kuulutuksella. Kokouskuulutus ja
asialista on asetettu nähtäville Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan ja Lammin
seurakuntien kirkkoherranvirastojen ilmoitustauluille 30,4. 14.6.2A19 väliseksi
ajaksi.

-

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 30.4,2019. Kirkkojärjestyksen
säännösten mukaisesti on kutsu asialuetteloineen lähetettävä yhteisen
kirkkovaltuuston jäsenille viikkoa ennen kokousta (KJ B:5 $).

Päätös:

23S

Pöytä ki rja nta rkastaj ien ja äänten las kijoiden val i nta
Val itaan kaksi pöytäkirjanta rkastajaa ja äänten laskijaa

Päätös:

24S
Kokou ksen työjä rjestyksen hyvä ksym i nen
Koko u ksen työjä rjestykseks i hyväksytä

Päätös:
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25S
Seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
varai nhoitovuodelta 2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 2 / 21.3.201-9 / 6 2B
Hämeentinnan seurakuntayhtymän taloussäännön 22 $:n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto
huolehtii titinpäätöksen laatimisesta kirkkojärjesfyksen 15 luvun 5 $:n mukat'sesti. TilinpaatÖs on
!aadittava maa!iskuun loppuun mennessä ja sen allekirjoittavat päätösvaltainen yhteinen
kirkkoneuvosto ja tatoushattinnosta vastaava viranhaltija. Tilinplätös koostuu tasekiriasta ia
titinpäätöstä varmentavista asiakirjoista ja se laaditaan kirkkohallituksen antaman ohjeen
mukaisesti. Tasekirja sisä/fää tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, fase, rahoituslaskelma),
toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirioitukset ia
tilinpäätösmerkinnän sekä kirjanpitokirjoja ja tositteita Roskevat luettelot ia selvitykset.

A1ekirjoitettu titinpäätös !uovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua ia yhteisen kirkkovaltuuston
on hyiaksyttävä tilinpäätös kesäkuun toppuun rnennessä, Tasekiria, ionka sivut on numeroitu ia
joka on sidottu, säitytetään pysyvästi. Titintarkastuskertomus Iiitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle
e sitettävii n ti I i n p äätösas i a ki rio ih i n.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilinpäätös oli ylijäämäinen 496.403,55 euroa (vuonna 2017
ylijäämä 897.473,31). Tatousarviossa ylijäämäksi ennustettiin 8.774,00 euroa. Ennustettua
suurempi ylijäämä johtui ennen kaikkea sääsfölsfä henkilöstökuluissa ia toimintatuottojen
(tuhkausmaksut ja puun myyntituotot) ylittymisellä.
Kirkollisveroja titikaudetta kertyi 10.606,221 (10.862.424) euroa ia valtionkorvausta 1.319.200
(1.326.183) euroa. Kirkollisverotutoja kertyi noin 82.000 euroa vähemmän kuin mitä
talousarviossa ennustettiin ia noin 256.000 euroa vähemmän kuin vuonna 2017.
Toimintatuotot (ilman slsälsiä eriä) olivat 2.536.365 (1.843.540) euroa. Toimintakulut olivat 12.044.551 (-11.649.465) euroa. Rahoitustuottoja kertyitilikauden aikana 50.924 (474.543) euroa.
Suunnitelman mukaiset poisfof olivat tilikaudelta -715.698 (-714.604) euroa'
Tilikauden investoinneista merkittävimmät olivat Qjoisten tonttien maankäyttösopimuksen
maksaminen (136.000 euroa) ia Vuorentaan kappelin automaattiovien ia
kameravalvontalaitteiston uusiminen (yhteensä 58.000 euroa).
Rahoifuslas kelma osoittaa, että seurakuntayhtymän rahavarat ovat tilikauden aikana lisääntyneet
1 .439.007 (1 . 5BB. 1 20) euroa.

Yhtymällä olitilinpäätöshetkellä noteeratuissa arvopapereissaia pankkitileillä yhteensä
13.972.338 (12.533.332) euroa. Seurakuntayhtymän noteeratut siioituksetia rahoitusarvopaperit
on kirjattu hankinta-arvoon tai sitä alempaan markkina-arvoon. Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli
1 .921 .385 (1 .739.957) euroa, josta 949.562 (918.653) euroa on lomapalkkavelkoihin liittyviä
j a ksotu ksi a. P itkä a i kai sta vie rasta p ä äo m a a ei se u ra ku ntayhtym äl I ä ol e.
Liitteenä 5 on seurakuntayhtymän tasekiria vuodelta 2018.
a n p äätös$ity s:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittetee, hyväksyy ja allekirjoittaa seurakuntayhtymän tilinpäätÖksen ia
toimintakertomuksen vuodelta 2018 sekä luovuttaa aineiston edelleen tilintarkastajille,

T al o u sjohtaj
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Yhteinen kirkkoneuvosto 3 / 25.4.20-1 9 / fi 42
Titintarkastus pidettiin 15.4,2019. Liitteenä 3 on tilintarkastaia Mari Säynätioen allekirjoittama
tilintarkastuskeftomus 2018. Yhteenveto vuoden 2018 titintarkastuksesta (luottamuksellinen)
jaetaan kokouksess a nähtäväksi. Titintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ia
'vastuuvapauden
myöntämistä seurakuntayhtymän hallintoa ia taloutta hoitaneille tilivelvollisille
tilikaudelta 2018.
ä äl i kön p äätöse sitYs :
Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää tilinpäätÖs- ia toimintakertomuskirian sekä
titintarkastuskertomuksen yhteiselle kirkkovaltuustolle ia esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto

Tal o u sp

I

1 . hyväksyy tilinpäätöksen ia toimintakerlomuksen 2018'
2. p'äättäå,-että tilikauden ytijäämäksi kirjataan 496.403,55 euroa ia yliiäämä siirretään taseen

ylijäämien tilille,

3. päättää, että hautainhoitorahaston titikauden ylijäämäksi kiriataan 18,71 euroa ia yliiäämä
siirretään hautainhoitorahaston taseen yliiäämien tilille'
4. päättää titi- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2018.

PäätÖS:
P;iä fösesifys h yv ä ksYtti i n.

Yhtei nen ki rkkova ltu usto

Liitteenä 1 on seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018
ja tilintarkastaja Mari Säynätjoen 15.4.2019 allekirjoittama tilintarkastuskertomus
sekä va hvistusilmoituskirje tilintarkastajalle.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto
1, hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2018,
2. päätlää, että tilikauden ylijäämäksi kirjataan 496.403,55 euroa ja ylijäämä
siirretään taseen ylijäämien tilille,
3. päättää, että hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämäksi kirjataan 18,7 1 euroa
ja ylijäämä siirretään hautainhoitorahaston taseen ylijäämien tilille,
4. päältää myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille vuodella 2018.
Päätös;
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26S

ojoisten tontin nro 16 myynti (kiinteistötunnus 109-11-26-16)
2.20
Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan nro 2534 Killintie 3 kokouksessaan
l1 .12.2017 S 1SS. Kaiva sai lainvoiman 17.1 .2018. Hakemus tonttiiaon muutoksesta ia
tohkomistoimituksen käynnistämisestä jätettiin kaupungitle 19.1.2017. Kaupungin tonttipäällikkÖ
Jukka Luokkata nyvaksyi 5.2.2018 ton[tilaon muutoksen nro 2485 korttelissa 1 1-26, uudet tontit
nrot 7-1 6. Lohkomistoimituksen ajankohta el esifys/isfa a kirioitettaessa o//uf vielä selvillä.

Seurakuntayhtymän vuoden 2018 tatousarvion käsittelyn yhteydessä päätettiin, että Oioisten
tonttien myynti Xaynnistetään mahdotlisimman pikaisesti. Seurakuntayhtymän osalta on vielä
päätettävä tonttie n myyntih i n noista, myyntiehdoista se kä myyntitavasta.
Tatousjohtaia selvittää asiaa kokouksessa suu//lsesfl.
T al o u

sjohtaj a n

pä

ätöse sitY s:

Johtoiunta-nimieäa keskuudestaan kaksijäsentä yhdessä talousiohtaian ia kiinteistöpäällikÖn
kanssa laatimaan esityksen tonttien hinnoista, myyntiehdoista ia myyntitavasta yhteisen
kirkkoneuvoston 22. 3.20 1 8 kokouksen päätettäväksi.
Samatta johtokunta valtuuttaa vatmistelutyöryhmän käyttämään työssään asiantuntiia-apua
harkintansa mukaan.
PäätÖs:

Johtokunta nimesi keskuudestaan puheenjohtaja Antti Hiedan ja varapuheeniohtaia Maria-Leena
Nykäsen yhdessä talousjohtajan ja kiinteistöpäällikön kanssa laatimaan esityksen tonttien
hinnoista, myyntiehdoista ja myyntitavasta yhteisen kirkkoneuvoston 22.3.2018 kokouksen
päätettäväkii Samatta johtokunta vattuuttivatmistelutyöryhmän käyttämään tyÖssään asiantuntijaap

u

a h arkintan sa

m

u

kaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto 2 / 26.4.2018 / fi 24 Oioisten tonttien mvynti
Tonttien myyntejä valmisteleva työryhmä kokoontuiensimmäisen kerran periantaina 23.2.2018.
Työryhmä tutustui alueeseen myös paikanpäällä Ojoisilla. KiinteistöpäällikÖn o//essa estyneenä
osaliistumaan kokoukseen hänen sijatlaan paikalta oli kiinteistösihteeri. Kokouksessa päätettiin
pyytää välitystarjoukset kahdetta kiinteistövälittäiältä koskien koko myyntiprosessln hoitamista
v:a-tityspatXiioineen sekä hinta-arvioita tonteista. Lisäksl päätettiin pyytää erillinen asiantuntijaarvio kohteiden hinnoittetusta ja tutustua myös Hämeenlinnan kaupungin käyttämiin
h in noittel u m alleihi n tonttie n myyn n e issä.
Toisen kerran työryhmä kokoontui tiistaina 13,3,2018, kun kaikki tarjoukset ia selvitykset oli saatu
Kokouksess a työryhmä arvioi ensin erilaisia hinnoittelumalleia (kiinteä neliöhinta, tonttikohtainen
hinta, pohjahinta+tarjous, suljettu tarjous tai ns. "huutokauppa") sekä eri mallien etuia ia haittoia'

Työryhmå päätyi esfttamaan kiinteää netiöhintaa lisättyna osuudella Hämeenlinnan kaupungille
maksettavasta maankäyttösopimuksen kustannuksesfa. Työryhmän mielestä kiinba neliöhinta on
setkeä ja tasapuotinen myös myöhemmässä yaiheessa tapahtuvien tonttien myyntien osalta.
lorsekit työryhmä arvioierilaisia myyntiehtoja ja rajoitteita (yksityishenkilöt, yritykset, rakentaiat,
yhteisöt, kun-nan jäsenet, seurakunnan jäsenet, etusija lapsiperheille, montako tonttia voiostaa)
'päätyen
ratkaisuun, että tontit myydään yksityishenkilöille yksi tontti / ostaia. Tämän ratkaisun
'nan{iin
olevan tasapuotinen kaikkien hakijoiden kesken. Kolmanneksityöryhmä kävi keskustelun
myyntitavasta päätyen ratkaisuun, että tämän pitkään kestäneen prosessln osalta myyntityö
saatettaisiin toppuun seurakuntayhtymän oman henkilöstön toimesta, koska merkittävä osa ns
hailintotyOstä jätä seurakuntayhtymän hoidettavaksi. Seurakuntayhtymän oman mainonnan ia
www-sivujen /lsäksl tontit otisivat myynnissä myös Hämeenlinnan kaupungin www-sivuilla.
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Aiemmin kesken oltut tonttien tohkomistoimituskokous pidettiin kaupungintalolla torstaina
15.3.2018. Kokouksen päätöksistä on 30 pv valitusoikeus. Koska valituksia ei tullut, toimitus sai
lainvoiman 16.4.2018.
taian pää fösesifYs:
Ojoistån toÄttien myyntihinnaksi asetetaan 59 e/m2 ia tämän Iisäksiiokaiseen tonttiin kohdistuu
yksikymmenesosa Hämeenlinnan kaupungille maksettavasta maankäyttÖsopimuksen
'kustånnuksesta
(maankäyttösopimus 117.650 / 10 = 11.765 euroa /tontti). Tontit myydään
yksityishenkilöille. Jos en'sivaiheen tonttihaussa toukokuussa samaa tonttia hakee useampi
'hakija,
suoritetaan aruonta hakiioiden kesken. Tämän iälkeen tontit myydään
varåusjarjesfyksessä. Tonttien varausmaksu on 2.500 euroa ia se erääntyy maksettavaksiviikon
kuluessa yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttyä ostotariouksen
T al o u sj o h

PäätÖS:
Pää föseslfys

h

Yv ä

ksYtti i n.

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että mikäti ensivaiheen tonttihaussa toukokuussa arvonta

tarvitsee järjesfää, niin konsultoidaan asiantuntijaa aNonnan Räytännön toteutuksesta,

euvosto 2 / 21.3. 2019 /

Yhteinen

E 29

ja Sami Rutja ovat varanneet Ojoisten tontin nro 16 (kiinteistötunnus 109-1 1-26-16) ia
suöri{taneet pyydetyn 2.500 euron suuruisen varausmaksun 7.3.2019. Tontin myyntihinta on
*
67.614 euroa (59 e/m2 1146 m2) tisättynä maankäyttösoplmuksesta aiheutuvasta
pinja

tonttikohtaisesta kustannuksesfa

11

.765 euroa, yhteensä 79.379 euroa.

Ostajat ovat tietoisia, että Kirkkolain I luvun 1-3 $ edellyttää kiinteän omaisuuden myymisen
osatia yhteisen kirkkovattuuston päätöRsen lisäksi Kirkkohallituksen vahvistuksen, ioten lopullinen

kaupanteko menee kesälle 2019. Tämä aikataulu sopiostaiille'
tajan Pääf öseslfYs:
Yhteinen kirkkoneuvosfo esiffää yhteisetle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Oioisten tonttinro
t6 (kiinteistötunnus 109-11-26-16) myynnin Pinja ja Sami Rulialle 67.614 euron hintaan lisättynä
maankäyttösopimuksesta aiheutuvasta tonttikohfalsesfa kustannuksesta 11 .765 euroa, yhteensä
79.379 euroa.
Llsäkst tatousjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakiria, kun Kirkkohallituksen
virastokollegio on vahvistanut myynnin.
T al o u sj o h

PäätÖs:
P äätöse sity s hYv ä ksYtti i n

Yhteinen kirkkovaltu usto
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto 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 11.765
euroa, yhteensä 79.379 euroa.
Lisäksi talousjohtaja valtuutetaa n allekirjoittamaan kauppakirja, kun
Ki

rkkohal ituksen virastokol leg io on va hvista nut myynn i n.

Päätös:
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27S
Muut asiat

28S
Seuraava kokous
Seuraava yhteisen kirkkovaltuuston kokous on torstaina26.9.2019 klo 18.00
Keskusseu raku ntatalolla

2es
Valitusosoitus
Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus sekä todetaan
pöytäkirjan pykälät, joista kirkkolain 24 luvun 5 $.n mukaan ei saa tehdä
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 $:n 1 momentin nojalla ryhtyä
julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa'

30s
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

