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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hauhon kirkkoherra Tapani Vanhanen piti
alkuhartauden. Veisattiin virsi 1 05.

22S
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisu us
Kokous on kutsuttu koolle liitteen mukaisella kuulutuksella. Kokouskuulutus ja
asialista on asetettu nähtäville Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan ja
Lammin seurakuntien kirkkoherranvirastojen ilmoitustauluille 30.4. 14.6.2019
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 8:5 $).

Päätös:
Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin, että 51 valtuutetusta 42 oli paikalla.
Esteestä olivat ilmoittaneet: llonen-Teivonen Liisa, Ahonen Antti, Hietanen
Riitta, Kaloinen Sara, Kaunisto Timo, Kivikko Jaana, Koivu Julianna, Kylliäinen
Kylli, Ojansuu-Kaunisto Kirsi, PalomäkiAri, Rautio Sari, Tapanainen Kimmo,
llomäki Olli, Eerola Jarija Hakala Sinikka. Poissaolijoiden tilalle kutsuttiin
varajäsenet joista paikalle saapuivat: Tyvi Tomi, Anttila Tiina, Syyrakki Sara,
Paavola Paula, Fagerlund Hannu, Lindqvist Lauri, Vranki-Niemi Tuula,
Warjovaara Aapo, lsomöttönen Ahti.
Poissa olivat: Rantti Matti, Ansaharju Aulis, Aumo Riitta.

23S
Pöytäkirjantarkastaj ien ja äänten las kijoiden val i nta
Val itaan kaksi pöytäki rjantarkastajaa j a ääntenlaskijaa

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksija ääntenlaskijoiksi valittiin Ulla Appelroth ja Mika
Einiö.

24S
Kokou ksen työjärjestyksen hyväksym i nen
Kokouksen työj ärjestykseksi hyväksytään esityslistan

m u kainen

järjestys.

Päätös:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

fru-
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Seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
varainhoitovuodelta 201 8
Yhteinen kirkkoneuvosto 2 / 21.3.201 9 / $ 28
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän taloussäännön 22 $:n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto
huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 $:n mukaisesti. Tilinpäätös
on taadittava maaliskuun loppuun mennessä ja sen allekirjoiftavat päätösvaltainen yhteinen
kirkkoneuvosto ja taloushallinnosta vastaava viranhaltija. Tilinpäätös koostuu tasekiriasta ia
titinpäätöstä varmentavista asiakirjoista ja se laaditaan kirkkohallituksen antaman ohieen
mukaisesti. Tasekirja srsä/tää tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma),
toimintakertomuksen, talousaruion toteutumisvertailun, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirioitukset
ja tilinpäätösmerkinnän sekä kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ia selvitykset.

Atlekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua ia yhteisen
kirkkovaltuuston on hyväksyttävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tasekiria, ionka
sivut on numeroitu ja joka on sidoftu, säilytetään pysyvästi. Tilintarkastuskeftomus liitetään
yhte iselle kirkkovaltu u stolle esitettäv iin til in päätösa sia kirio

ih

in.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilinpäätös oliylijäämäinen 496.403,55 euroa (vuonna
201 7 ylijäämä 897.473,31 ). Talousaruiossa ylijäämäksi ennustettiin 8.774,00 euroa.
Ennustettua suurempi ylijäämä johtui ennen kaikkea sääsfdr.sfä henkilöstökuluissa ia
to im i nt at u ottoje n (tu h ka u sm a ks ut ia pu u n myy ntitu otot) yl ifty m i se I I ä.
Kirkollisveroja tilikaudella keftyi 10.606.221 (10.862.424) euroa ia valtionkoruausta 1.319.200
(1.326.183) euroa. Kirkollisverotuloja kertyi noin 82.000 euroa vähemmän kuin mitä
talousaruiossa ennusteftiin ja noin 256.000 euroa vähemmän kuin vuonna 2017.
Toimintatuotot (ilman slsär.sä eriä) olivat 2.536.365 (1.843.540) euroa. Toimintakulut olivat
12.044.551 (-11.649.465) euroa. Rahoitustuottoja keftyitilikauden aikana 50.924 (474.543)
euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat tilikaudelta -715.698 (-714.604) euroa.

'

Titikauden investoinneista merkittävimmät olivat Ojoisten tonttien maankäyttösopimuksen
maksaminen (136.000 euroa) ja Vuorentaan kappelin automaaftiovien ia
kameravalvontalaifteiston uusiminen (yhteensä 58.000 euroa).
Rahoitu staskelm a osoittaa, eftä se uraku ntayhtym än rahavarat ovat tilikauden

a

ika

n

a

lisääntyneet 1.439.007 (1.588.1 20) euroa.
Yhtymällä olitilinpäätöshetkellä noteeratuissa aNopaperelssaT'a pankkitileillä yhteensä
13.972.338 (12.533.332) euroa. Seurakuntayhtymän noteeratut siioitukset ia
rahoitusaruopaperit on kirjaftu hankinta-aruoon tai sitä alempaan markkina-aruoon.
Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli 1 .921 .385 (1.739.957) euroa, josta 949.562 (918.653)
euroa on lomapalkkavelkoihin liiftyviä jaksotuksia. Pitkäaikaista vierasta pääomaa ei
seu raku ntayhtymällä ole.

Liitteenä 5 on seurakuntayhtymän tasekiria vuodelta 2018.
Ta

lou sjohtaj

a

n

pä

ätö se s itys :

inen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyy ia allekirioittaa seurakuntayhtymän
titinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2018 sekä luovuftaa aineiston edelleen
tilintarkastajille.
Yhte

Päätös:
Pääfösesfiys hyv ä ksytti i n.
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Yhteinen kirkkoneuvosto 3 / 25.4.2019 / 6 42
Titintarkastus pideftiin 15.4.2019. Liitteenä 3 on tilintarkastaja Mari Säynätioen allekirioittama
tilintarkastuskeftomus 201 8. Yhteenveto vuoden 2018 tilintarkasfuksesfa (luoftamuksellinen)
jaetaan kokouksessa nähtäväksi. Tilintarkastaja esiftää tilinpäätöksen hyväksymistä ia
vastuuvapauden myöntämistä seurakuntayhtymän hallintoa ja taloufta hoitaneille tilivelvollisille
tilikaudelta 2018.
T alou sp ä äl I ikön pääfosesftys:
Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää tilinpäätös- ia toimintakeftomuskirian sekä
titintarkastuskertomuksen yhteiselle kirkkovaltuustolle ja esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto

1. hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2018,
2. pääftää, että tilikauden ylijäämäksi kirjataan 496.403,55 euroa

ia yliiäämä siirretään taseen

ylijäämien tilille,

3. päättää, että hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämäksi kirjataan 18,71 euroa ia yliiäämä
siirretään hautainhoitorahaston faseen yliiäämien tilille,
ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2018.

4. pääftää tili-

Päätös:
Pääfdsesffys hyv ä ksyft i i n

Yhteinen kirkkovaltuusto
Liitteenä 1 on seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta
2018 ja tilintarkastaja Mari Säynätjoen 15.4.2019 allekirjoittama
ti ntarkastuskertom us sekä vahvistusil moituskirje ti lintarkastajalle.
Ii

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto
1. hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2018,

2. päättää, että tilikauden ylijäämäksi kirjataan 496.403,55 euroa ja ylijäämä
siirretään taseen ylijäämien tilille,
3. päättää, että hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämäksi kirjataan 18,71
euroa ja ylijäämä siirretään hautainhoitorahaston taseen ylijäämien tilille,
4. päättää myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2018.
Talousjohtaja Kai Kauppinen esitteli valtuustolle vuoden 2018 tilinpäätöksen
pääkohtia.
Ennen päätöksentekoa puheenjohtaja toivotti tervetu lleeksi kokoukseen
kutsuttuna tilintarkastaja Mari Säynä$oen, joka kertoi osallistujille KPMG Oy
Ab:stä ja kävi läpi tehdyn tilintarkastuksen pääpiirteet. Tilintarkastaja
Säynätjoki totesi, että taloudenpito ja budjettikuri ovat olleet hyvällä tasolla.
Lopu ksi hän esitteli ti li ntarkastu ksen su un nitel maa kaudelle 2019 -2022.

Pl)

HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Pöytäkirja

Nro 2

9.5.2019
YHTEINEN KI RKKOVALTU USTO

Sivu 5

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto

1.
2.

3.
4.

hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2018,
päätti, että tilikauden ylijäämäksi kirjataan 496.403,55 euroa ja ylijäämä
siirretään taseen ylijäämien tilille,
päätti, että hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämäksi kirjataan
18,7 1 euroa ja ylijäämä siirretään hautainhoitorahaston taseen
ylijäämien tilille,
päätti myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2018.
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Ojoisten tontin nro 16 myynti (kiinteistötunnus 109'11'26'161
Kiinteisö- ia hautaustoimen iohtokunta

1

/

14.2.2018

/ 6 I Oioisten tonttien mwnti

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan nro 2534 Kllintie 3 kokouksessaan
11.12.2017 g 158. Kaava sailainvoiman 17.1.2018. Hakemustonttijaon muutoksestaia
lo h ko m i sto i m itu kse n käy n n i stä m i se stä iätetti i n ka u p u n g il le 1 9. 1 20 1 7. Ka u pu n g in
tonttipäällikkö Jukka Luokkala hyväksyi 5.2.2018 tonttiiaon muutoksen nro 2485 kofttelissa 1126, uudet tontit nrot 7-16. Lohkomistoimituksen ajankohta ei esityslistaa kirjoitettaessa ollut
vielä selvillä.
.

Seurakuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion käsittelyn yhteydessä päätettiin, että Oioisten
tonttien myynti käynnistetään mahdollisimman pikaisesti. Seurakuntayhtymän osalta on vielä
päätettävä tonttien myyntihin noista, myyntiehdoista sekä myyntitavasta.
T a I o u sjo h taj a

se

T a I o u sjo h taj an

lv ittä ä

a s ia

a ko ko u ksessa sau//isesfr.

pääfosesffys:

Johtokunta nimeää keskuudestaan kaksijäsentä yhdessä talousjohtajan ja kiinteistöpäällikön
kanssa laatimaan esityksen tonftien hinnoista, myyntiehdoista ja myyntitavasta yhteisen
kirkko n e uvosto n 22. 3. 20 1 8 ko ko u kse n pä äteft äv ä ks i.
Samatta johtokunta valtuuttaa valmistelutyöryhmän käyttämään fyössään asiantuntija-apua
harkintansa mukaan.
Päätös:

Johtokunta nimesi keskuudestaan puheenjohtaja Antti Hiedan ja varapuheenjohtaia MariaLeena Nykäsen yhdessä talousjohtajan ja kiinteistöpäällikön kanssa laatimaan esityksen
tonftien hinnoista, myyntiehdoista ja myyntitavasta yhteisen kirkkoneuvoston 22.3.2018
kokouksen pääteftäväksi. Samalla johtokunta valtuuttivalmistelutyöryhmän käyttämään
työssään asiantuntija-apua harkintansa mukaan.
Yhteinen kirkkoneuvosto 2 / 26.4.2018 / 6 24 Oioisten tonttien mwnti
Tonttien myyntejä valmisteleva työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran periantaina
23.2.2018. Työryhmä tutustui alueeseen myös paikanpäällä Ojoisilla. Kiinteistöpäällikön
o//essa estyneenä osallistumaan kokoukseen hänen sijallaan paikalla oli kiinteistösihteeri.
Kokouksess a päätettiin pyytää välitystarjoukset kahdelta kiinteistövälittäiältä koskien koko
myyntiprosessin hoitamista välityspalkkioineen sekä hinta-aruioita tonteista. Lisäksi pääteftiin
pyytää erillinen asiantuntija-arvio kohteiden hinnoiftelusta ia tutustua myös Hämeenlinnan
k a u p u n g i n käyttä m i in h i n n o itte I u m al le ih i n to nttie n myy n ne i ssä.
Toisen kerran työryhmä kokoontuitiistaina 13.3.2018, kun kaikkitarjoukset 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 päätyi esiftämään kiinteää neliöhintaa lisäftynä osuudella
Hämeenlinnan kaupungille maksettavasta maankäyttösopimuksen kustannuksesta.
Työryhmän mielestä kiinteä neliöhinta on selkeä ja tasapuolinen myös myöhemmässä
yarheessa tapahtuvien tonftien myyntien osalta.Ior.seksi työryhmä aruioierilaisia myyntiehtoia
ja rajoitteita (yksityishenkilöt, yritykset, rakentajat, yhteisöt, kunnan iäsenet, seurakunnan
jäsenet, etusija lapsiperheille, montako tonttia voi ostaa) päätyen ratkaisuun, eftä tontit
myydään yksityishenkilöille yksitontti / ostaja. Tämän ratkaisun nähtiin olevan tasapuolinen
kaikkien hakijoiden kesken. Kolmanneksityöryhmä kävi keskustelun myyntitavasta päätyen
ratkaisuun, että tämän pitkään kestäneen prosessrn osalta myyntityö saatettaisiin loppuun
seurakuntayhtymän oman henkilöstön toimesta, koska merkittävä osa ns. hallintotyöstä iää
se u raku ntay hty m ä n h o idett av a ksi. Se u ra ku ntay hty m ä n o m a n m ai n o n n a n i a www -s iv uie n
lisäksitontit olisivat myynnissä myös Hämeenlinnan kaupungin www-sivuilla.
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Aiemmin kesken ollut tonttien lohkomistoimituskokous pideftiin kaupungintalolla torstaina
15.3.2018. Kokouksen päätöksistä on 30 pv valitusoikeus. Koska valituksia ei tullut, toimitus
sai lainvoiman 1 6.4.201 8.
T alou sjo htaj a n pä ätö se

s

ity s :

Ojoisten tonttien myyntihinnaksi asetetaan 59 e/m2 ja tämän lisäksiiokaiseen tonttiin
kohdistuu yksikymmenesosa Hämeenlinnan kaupungille maksettavasta
maankäyttösopimuksen kustannuksesta (maankäyttösopimus 117.650 / 10 = 11.765 euroa
tontti). Tontit myydään yksityishenkilöille. Jos ensivaiheen tonttihaussa toukokuussa samaa
tonttia hakee useampi haktja, suoritetaan aruonta hakijoiden kesken. Tämän iälkeen tontit
myydään varausjärjesfyksessä. Tonttien varausmaksu on 2.500 euroa ia se erääntyy
maksettavaksiviikon kuluessa yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttyä ostotarjouksen.

/

PäätÖs:

Pääfösesffys hyv ä ksytti i n.

Lisäksiyhteinen kirkkoneuvosto päätti, eftä mikäli ensivaiheen tonttihaussa toukokuussa
aruonta taruitsee järjestää, niin konsultoidaan asiantuntijaa aruonnan käytännön toteutuksesta.
Yhteinen kirkkoneuvosto 2 / 21.3.2019 / 6 29

ja Sami Rutja ovat varanneet Ojoisten tontin nro 16 (kiinteistötunnus 109-11-26-16) ia
suorittaneet pyydetyn 2.500 euron suuruisen varausmaksun 7.3.2019. Tontin myyntihinta on
*
67.614 euroa (59 e/m2 1146 m2) lisättynä maankäyttösopimuksesta aiheutuvasta
n
n
uksesfa 1 1 . 7 6 5 e u ro a, yhte e n sä 7 9. 37 I e u roa.
to nttikohta ise sta ku sta

Pinja

Ostajat ovat tietoisia, eftä Kirkkolain 9 luvun 1-3 $ edellyttää kiinteän omaisuuden myymisen
osalta yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen fi'säksi Kirkkohallituksen vahvistuksen, ioten

lopullinen kaupanteko menee kesälle 2019. Tämä aikataulu sopiostaiille.
Tal ou sjo htaj a n p ä ätö se sity s :

Yhteinen kirkkoneuvosto esiftää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Oioisten tontti
nro 16 (kiinteistötunnus 1 09-1 1-26-1 6) myynnin Pinja ja Sami Rulialle 67.614 euron hintaan
lisättynä maankäyttösopimuksesta aiheutuvasta tonttikohtaisesta kustannuksesfa 11 .765
euroa, yhteensä 79.379 euroa.
Lr'säksi tatousjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja, kun Kirkkohallituksen
virastokolleg io on v ahv istan ut myyn n in.

Päätös:
Pääfosesffys hyv ä ksytti i n

Yhteinen kirkkovaltuusto
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
maan käyttösopi mu ksesta ai heutuvasta tontti kohtaisesta kustann u ksesta
11.765 euroa, yhteensä 79.379 euroa.
Lisäksi talousjohtaja valtu utetaan al leki rjoittamaan kau ppaki rja, kun
Ki rkkohal itu ksen vi rastokol legio on vahvistanut myyn n in.
I

Päätös:
Päätösesitys hyväksytti in
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Muut asiat
rkkoherra Ti mo Kalaja kertoi ki rkol iskokou ksen kokouksessaan 9.5.20 1 9
tekemistä päätöksistä liittyen hiippakuntarajojen muuttamiseen. Tampereen
hiippakuntaan kuuluu vuoden 2020 alusta maakunnista Kanta-Häme ja
Pirkanmaa. Päijät-Häme siirtyy Mikkelin hiippakuntaan. Tampereen
hiippakuntaan siirtyvät Sastamalan, Punkalaitumen, Parkanon, Kihniön ja
Virtain seurakunnat. Tampereen hiippakuntien seurakuntien jäsenmäärä siis
vähenee muutoksen myötä.
Ki

I

Valtuutettu Jarmo Vainio esitti, että yhtymän hallinto alkaisi tutkimaan
m ahd ollisuutta lähettää ki rkkovaltu uston asiakirjat vai n sähköisenä.
Valtuutettu Pirkko Valkama esitti, että hän haluaisijatkossakin
seurakuntayhtym än tilin päätöksen ja toim i ntakertom uksen paperiversiona
Valtuutettu Jaana Rusko-Laitinen esitti, että kirkkovaltuuston nimenhuudossa
noustaisiin seisomaan. Samoin hän esitti kirkon jäsenkatoon liittyen
ajatuksena eräänlaista jäseniltaa, jossa tuotaisiin seurakuntien toimintaa
esille.
Talousjohtaja Kai Kauppi nen kertoi vi meisi m mät ki i nteistöstrateg ian
kuulumiset. Poltinahon uuden seurakuntatalon ja Lammin uuden
seurakuntatalon hankesuunnitteluun sekä Hätilän kirkon kunnostukseen
valitaan kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päätöksellä
rakennuttajakonsu ltit. Hauhon seuraku ntatalon esteetön wc toteutetaan
viimeistään kesän jälkeen. Lammin pappilan osalta vuokralaiset on irtisanottu
Rakennus puretaan mahdollisesti syksyn aikana.
Syöksynsuun ja Kaunisniemen it yhteyksiä parannetaan, laitteet on jo tilattu.
Kaunisniemen ponttoonilaiturin osalta on todettu, että ranta on liian matala
laituria varten.
Hauhon hautausmaan huolto- ja leikkuurakennuksen purku käsitellään
kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnassa loppukesästä.
i
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Seuraava kokous
Seuraava yhteisen kirkkovaltuuston kokous on torstaina26.9.2019 klo 18.00
Keskusseu raku ntatalol la.
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HÄMEENLINNAN SEU RAKUNTAYHTYMÄ

Pöytäkirja

Nro 2

9.5.2019
YHTEIN EN KIRKKOVALTUUSTO

Sivu 9

2es
Valitusosoitus
Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus sekä
todetaan pöytäkirjan pykälät, joista kirkkolain 24luvun 5 $:n mukaan ei saa
tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 $:n 1 momentin noialla
ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:12.
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