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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan
kirkkoherra Timo Kalaja piti alkuhartauden. Veisattiin virsi 28; 1-3.

41

S

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
ja
Kokous on kutsuttu koolle liitteen mukaisella kuulutuksella. Kokouskuulutus
asialista on asetettu nähtäville Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan,
Lammin ja Tuuloksen seurakuntien kirkkoherranvirastojen ilmoitustauluille
5.12.2018. - 18.1.2019 väliseksi ajaksi'
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 5.12.2018'
Kirkkojärjestyksen säännösten mukaisesti on kutsu asialuetteloineen lähetettävä
yhteisän'kirkkovaltuuston jäsenille viikkoa ennen kokousta (KJ 8:5 S)'

Päätös:
Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin, että 51 valtuutetusta 47 oli paikalla.
Esteestä olivat ilmoittaneet Appelroth Ulla, Hietanen Riitta, Palomäki Ari,
piirainen Antti, Aumo Riitta ja Eerola Jari. Poissaolijoiden tilalle kutsuttiin
varajäsenet, joista paikalle åaapuivat: Heinonen Mia, Filen lija, Koitto Ensio,
Hanäta Jussl, Nyyssönen Esko ja Kosonen lda. Poissa olivat: Rantti Matti,
Korhonen Erkki, Sorsa llkka ja Lepistö Sampo.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi'
Koska yhteisen kirkkovaltuuston sihteeri oli estynyt osallistumaan kokoukseen,
p u freenlotrtaja kutsu i tämän kokou ksen sihteeriksi seu raku ntayhtym ä n
ta lousjoht a1a Kai Kau PP isen.

42S

eOyta f i 4a nta rkastaj ie n ia äänten laskiioi den val i nta

Valitaan kaksi pöytäki rjantarkastajaa ja

ää nten lask'tjaa

Päätös:

pöytäki rjantarkastaj iksi ja äänten laskijoiksi val itti i n Au lis Ansaharj u ja
Valkama.

Pi

rkko

43S
Kokou ksen työjärjestyksen hyväksymi nen
jä
Kokou ksen työjä rjestykseksi hyväksytään esityslista n m u kai nen rjestys'

Päätös:
järjestys.
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen

iv{h
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Yhteisen kirkkovaltuuston vaalin tuloksen ilmoittaminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 6 / 29.1 1.2018 / fi 90

Kirkon vaalijärjestyksen 2luvun 52 $:n mukaan vaalilautakunnan on viimeistään
kolmantena päivänä seurakuntavaalien päättymisesfä pidettävässä kokouksessa
vahvistettava vaalin tulos. tlmoitus siitä, että vaalipöytäkiria valitusosoituksineen on
nähtävänä kirkkoherranyirasfossa sen aukioloaikana, on pantava seurakunnan
ilmoitustaututle viimeistään kahdeksantena päivänä vaalitoimituksen päättymispäivän
jätkeen ja pidettäva siinä 30 päivän aian. Vaalilautakunnan on ilmoitettava vaalin
'tutokseita
yhteisette kirkkovattuustolte sekä kullekin varsinaiseksi iäseneksi ia
varajäse n eksi val itu lle.

Seurakuntien vaalilautakunnat ovat vahvistaneet seurakuntavaalin tuloksen
kokouksissaan. Kokouksessa on nähtävittä tuettelot yhteisen kirkkovaltuuston iäseniksi
v al itu i sta j a e h d o kka at ve rta u sl uv u n m u kai se ssa i ä rie sty kse s sä.

yhteenveto yhteiseen kirkkovattuustoon valituista luottamushenkilöistä iaetaan
kokouksessa.
P u h ee

njohtaia n

Pä

ätö se sitYs :

yhteine'n kirikoneuvosto merkitsee vaalin tutoksen tiedoksiia lähettää asian edelleen
y hteise I I e ki rkkov altu u stol I e tie do ksi.
PäätöS:

Pääföseslfys

h YväksYtti i n

Yhtei nen kirkkovaltu usto

Liitteenä 1 on yhteenveto yhteiseen kirkkovaltuustoon valituista
I

u

ottam ushen ki löistä.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee vaalin tuloksen tiedoksi
Päätös:
Päätösesitys hyväksYtti

'il

/ffi

i

n
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ojoisten tontin nro 15 myynti (kiinteistötunnus 109-11-26-151
Kinteistl- ia hautaustoimett ioh,tokunta 1 / 14.2.2018 / fi 9 Oioisten tonttien mvvnti
Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyiasemakaavan nro 2534 Killintie 3 kokouksessaan
11.12.2017 S 75S. Kaiva sai lainvoiman 17.1.2018. Hakemus tonttiiaon muutoksesta ia
tohkomistoiitituksen käynnistämisestä jätettiin kaupungille 19.1.2017. Kaupungin
11'
tonttipäältikkö Jukka Liokkata hyväksii 5.2.2018 tonttiiaon muutoks_en nro 2485 korttelissa
o//uf
kirioitettaessa
a
ei
eslfys/isfa
ajankohta
Lohkomistoimituksen
T-16.
nrot
tontit
26, uudet

vielä selvillä.
Seurakuntayhtymän vuoden 2018 tatousarvion käsittetyn yhteydessä päätettiin, että Oioisten
vielä
tonttien myyntiXaynnistetään mahdollisimman pikaisesti. Seurakuntayhtymän osalta on
myyntitavasta.
sekä
myyntiehdoista
päätettävå'tonttien myyntih in noista,
Tatou sjohtaia setvittää asiaa kokouksessa suu//tsesfr'
T al o u sjohtai a n

P

ä

ätöse sitY s:

Johtoiunta-nimeäa keskiudestaan kaksijäsentä yhdessä talousjohtaian ia kiinteistöpäällikÖn
kanssa laatimaan esityksen tonttien hinnoista, myyntiehdoista ia myyntitavasta yhteisen
ki rkko n e u vo ston 22. 3. 2 0 1 8 ko ko u kse n p ä ätett äv ä ks i'
Samalta johtokunta valtuuttaa valmisteiutyöryhmän käyttämään tyÖssään asiantuntiia-apua
harkintansa mukaan.
Päätös:

Johtokunta nimesi keskuudestaan puheenjohtaja Antti Hiedan ia varapuheeniohtala .MariaL"rinu Nykäsen yhdessa tatousjohiajan ja kiinteistöpäätlikön kanssa laatimaan esityksen
tonttien hinnoistä, myyntiehdoiåta 1a- myyntitavasta yhteisen kirkkoneuvoston 22.3.2018
kokouksen paatei,ttaiåt<si. Samattå johtokunta vattuutti valmistelutyöryhmän käyttämään
työssään asiantuntiia-apua harkintansa mukaan.
Yhteinen kirkkoneuvosto 2

/

26.4.2018

/ I 24 Oioisten

tonttien mvvnti

periantaina
Tonttien myyntejä valmisteleva työryhmä kokoontuiensimmäisen kerran

.

23.2.2018.'iyöryhmä tutustui alueeseen myös paikanpäällä Oioisilla. Kinteistöpäällikön
o//essa estyieena osallistumaan kokoukseen hänen sijallaan paikalla oli kiinteistösihteeri.
koko
koXouXseåsa päätettiin pyytää vätitystarioukset kahdelta kiinteistövälittäiältä koskien
päätettiin
Lisäksi
tonteista.
,VintipÅt"tåi, nonir'iitä vatitysfatkklbineen sekä hinta-arvioita
asiantuntija-aruio kohteiden hinnoittetusta ia tutustua myös Hämeenlinnan
ia'u p u n g i n käyttä m i i n h i n n o ittet u m a I I e i h i n to ntti e n myy n n e i ssä'

piitiä erilinen
'

Toisen kerran työryhmä kokoontui tiistaina 13.3.2018, kun kaikki tarioukset ia selvMset
(kiinteä n.eliöhinta,
saatu. Kokouksess a työryhmä arvioi ensin eritaisia hinnoittelumalleia
sekä eri
"huutokauppa")
ns.
tai
tarjous
suljettu
hinta,'ponjunirtu*tarjous,
tonttikohtainen

oli

osuudella
mattien etuja ja haittoja. iyOryhma fraatyi eiittamaan kiinteää neliöhintaa lisättynä
kustannuksesta.
Hämeentiinän Xaupingitte maksettavasta maankäyttösopimuksen
Työryhmän mietesia kinteä netiöhinta on selkeä ja tasapuoline.n myÖs myöhemmässä
,äin""t"u tapahtuvien tonttien myyntien osalta. Toiseksi työryhmä arvioi erilaisia myyntiehtoia
jå rioitteirA iyksityishen?itlt, yrityiset, rakentaiat, yhteisöt, kynnan iäsenet, seurakunnan
'lasinet,
la'psiperheittei montako tonttia voi ostaa) päätyen ratkaisuun, että tontit
'r4iaaå,etuÅija
y1iityisneÄXitoitte yksitontti / ostaia. Täm{ ra.tkais.un nähtiin olevan tasapuolinen
päätyen
xåiXXien iaXijöiaen kesken.'Kolmanneksi työryhmä kävi keskustelun myyntitavagtl
loppuun
saatettaisiin
myyntityö
ratkaisuun, etta taman pitkään kestäneen prosessln osalta
seurakuntayhtymän oman henkitöstön toimesta, koska merkittävä osa ns. hallintotyöstä iää
seurakuntayhiyman hoidettavaksi. Seurakuntayhtymän oman .mainonnan ia www-sivuien
/isäksi tontft 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.
T al o u sjoh taj a n p ä ätöse sitY s :

Ojoisten toåttien myyntihinnaksi asetetaan 59 e/m2 ia tämän lisäksiiokaiseen tonttiin
kohdistu u yksikymmenesosa Hämee nlinnan kau pu ngille maksettavasta
maankayt{Asop-imuksen kustannuksesta (maankäyttösopimus 117.650 / 10 = 11.765 euroa

/

tontti). iontit myydään yksityishenkitöille. Jos ensivaiheen tonttihaussa toukokuussa samaa
tonttia hakee useampi hakija, suoritetaan aruonta hakiioiden kesken. Tämän iälkeen tontit
myydään varausjärjåsfyksessä. Tonftien varausmaksu on 2.500 euroa ia se erääntyy
miksettavaksiviikon kuluessa yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttyä ostotariouksen.
PäätöS:

Pääfösesifys

h

yv ä ksYtti i n.

Lisäksl yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että mikäli ensivaiheen tonttihaussa toukokuussa
arvonta tarvitsee järjestää, niin konsuttoidaan asiantuntiiaa aruonnan käytännön toteutuksesta.
Yhteinen kirkkoneuvosto

5

/

1

5.1 1.2018

/ fi 76

ja Johannes Järuetä ovat varanneet Oioisten tontin nro 15 (kiinteistötulnys 109-1 1-2615) ja'suorittaneet pyydetyn 2.500 euron suuruisen varausmaksun 1.10.2018. Tontin
*
myyntihinta on 62.59b euroa (59 e/m2 1061 m2) Iisättynä maankäyttösopimuksesta
Laura

kustannuksella 11.765 euroa, yhteensä 74.364 euroa.
Ostajat ovat tietoisia, että Kirkkolain 9 luvun 1-3 $ edeltyttää kiinteän omaisuuden myymisen
joten
osatia yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen tisaksi Kirkkohallituksen vahvistuksen,
lopuliien kaupanteko menee helmi-maaliskuulte 201 9. Tämä aikataulu sopi ostaiille.
T alou

sjohtai a n

pä

ätöse sitYs:

yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteisette kirkkovattuustotte, että se hyväksyy Oioisten tontti
nro 15 (kiinteistötunnus 109-11-26-15) myynnin Laura ia Johannes Järvelälle 62.599 euron
hintaai tisättynä maankäyttösopimukseslä aiheutuvasta tonttikohfarsesfa kustannuksesta
11.765 euroa, yhteensä 74.364 euroa.
Lrsäksi tatousjöhtaja valtuutetaan atlekirjoittamaan kauppakiria, kun Kirkkohallituksen
virastokollegio on vahvistanut myynnin.
Päätös:
P ä ätöse sity s

h

Yv ä ksYtti

i

n

Yhtei nen ki rkkovaltuusto

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Ojoisten tontti nro 15 (kiinteistötunnus
1Og-1 1-26-15) myynnin Laura ja Johannes Järvelälle 62.599 euron hintaan
isättynä maan käyttösop im u ksesta ai heutuvasta tonttikohtaisesta
kustannuksesta 11.765 euroa, yhteensä 74'364 euroa'
Lisäksi talousjohtaj a valtu utetaa n al leki rjoittamaan kauppaki rja, ku n
Kirkkohallituksen virastokollegio on vahvistanut myynnin'
I

Päätös:
Päätösesitys hYväksYtti n.
i

"\\

rfl*

HÄMEENLI

N

Nro 4

Pöytäkirja

NAN SEU RAKUNTAYHTYMA

13.12.2018
YHTEI

N

Sivu

EN KIRKKOVALTU USTO

6

46S
Se

u ra

ku

ntayhtymän perussään nön tarkistam i nen
Yhteinenkirkkoneuvosto2/26.4.2018/fi25/Lähetekeskustelu.yhtei$enkirkkoneuvQston

ffi

ia

io hto ku n na

I sta i a

n

ko koo n p

an

hen

ki I asto i ao sto n ta rp ee I I i s u u de sta. kii nte i stö- i a
p e,ru

Fa

uta u sto i m e n

ssä ä n n östä

Kun seura4untayhtymä atoitti 1.1.2009 atusta, oli tavoitteena mahdollisimman laaia
edustuksettisuus. Vntyman yhteisen kirk4oneuvoston jäsenmääräksivalittiin Kirkkoiäriestyksen
10 tuvun 10 g:n mukäisesti suurin mahdotlinen seitsemäntoista iäsentä (tuomiokapitulin
seurakuntien kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja, varapuheeniohtaia ia viisitoista
jäsentä). Näin kaikki seurakunnat saivat edustuksen yhteiseen kirkkone.uvosfoon.
Tatousl ja henkitöstöjaosto oti toimielimenä pitkään ollut sekä Hämeenlinnan ia Vanaian _
seurakintakuntayhtymäs.sä sekä Hämeenlinna-Vanaian seurakunnan organisaatiossa. Tätä
käytäntöä jatkettiin uuden yhtymän a/ortfaessa. Yhteisen kirkkoneuvoston ia sen talous- ia_
henkit1stOjaoston tehtäväi on määrätty yhteisen kirkkoneuvoston ohiesäännön pykälissä 9 ia
15, eikä niihin ote tehty muutoksia vuoden 2009 iälkeen'
Kiinteistö- ja hautausioimen johtosääntöä päivitettiin iäsenten lukumäärän osalta, kun Rengon
seurakuntä fiiftyiosaksiHämeentinna-Vanajan seurakuntaa. Johtokunnan iäsenillä ei ole
henkitökohtaisia varajäsentä. Seurakuntayhtymän perussääntöä tarkistettiin Rengon
seurakunnan tiityttyä'Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan ja sarnassa yhteydessä tarkastettiin
$ 4 tuloniakoPerusteita.
P u h e e nio

htai a n

Pä

ätöse s itYs:

yhbinån t<i*Xoneuvosto iay !ähetekeskustelun yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpanosta,
talous- ja henkitöstöjaoston-tarpeeltisuudesta, kiinteistö- ia hautaustoimen kokoonpanosta ia
Perussäännöstä.

PäätöS:
y h te i n e n k i rkko

1.

n e u vo

sto kä v i ke s k u steI u n p ä ätö

s e s i ty

kse s s ä m

a in

ituisfa asloisfa.

yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten lukumäärää voitaisiin vähentää kahdella (1 Tuulos ia
1 Hämeenlin na-Vanaja) väatikaudette 201 9-2022, ios Tu uloksen seuraku nta liitetään
Lammiin. Tavoitteena ån, että jatkossakin jäsenten lukumäärä on pariton Yhfelsessä
ki rkko

neu

vo.sfossa

o

n joka i se I I a se

u ra

ku n n a I I a I u ottam

u

sh

en

ki I öe d u stu s.

2.

Keskusfe/us sa tatous- ja henkilöstöjaoston tarpeellisuudesta nähtiin palion etuia 9e1.

3.

hautaustoimen johtokunnan iäsenten tukumäärää voitaisiin vähentää
(i Tuulos ja 1 Hämeentinna-Vanaja) vaalikaudelle 2019-2022 ia iäsenille
vatittaisiiÄ henkilöiohtaiset varajäsenet. Johtokunnassa on iokaisella seurakunnalla

puolesta, etteiseuraaialte vaatikaiaerc 2019-2022 enää iaostoa valittaisivaan hallintoa
(hallinnointia) tältä osin kevennettäisiin. Muutos aiheuttaisiiaoston nykyisten tehtävien
jakamista yhiteiselle kirkkoneuvostolte ja viranhaltiioille. Jatkossa yhteinen
kirkkoneuvosfo volsl tarvittaessa nimittää jaoston tai eritaisia valmistelutyöryhmiä. Myös
yhteisen kirkkoneuvosfon ns. "iltakoulut" otetaan käytäntöön, iolloin kaikilla seurakunnilla
on edustus mukana.
Kiinteistökahdetta

I uotta

4.

ja

m u sh

en

kil Öe d u stu s.

perussäännön 7 g Seurakuntayhtymän seurakunnan, nimiia kotipaikka päivitetään.

Tatous-

ia henkitöstöiaosto

4

/ 23.8.2018 / fi 51 Muut asiat

Talous-ja henkitöstöjaosfo fofesr, että seurakuntayhtymän lohtgYhm! .voi atoittaa valmistelun
ia hautaustoimen.iohtosäännön ia
perussäännön tarkistamlsesia, kun Tuuloksen seurakunta liitetään Lammin seurakuntaan
vuoden 201g atusta. Tavoitteena on saada säännöt tarkastettua kuluvan vuoden aikana.
yhteiseÅ kirkkoneuvöston ohjesäännön, kiinteistö-

iv

&
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Yhteinen kirkkoneuvosto 5 / 1 5.1 1.201 8 / 6 77
Perussäännön muuttamlseksi Krkkotain 11 luvun 5 S vaatii, että vähintään kaksi kolmannesta
saapuvilta olevista ja enemmän kuin puolet kaikista yhteisen kirkkovaltuusfon 7äsenistä sitä
kannattaa. Jos perussä ännön muutos koskee perussäännöllä määrättyien verotuloien
jakoperusteiden
mu uttamista seuraku ntien kesken, omaisuuden siiftämistä
'seuiakuntayhtymän
ja seurakuntien välillä taivirkoien perustamista ia lakkauttamista
koskevaa päätösvallan siirtämistä seurakuntayhtymän ia seurakuntien välillä, silloin
perussäännön muutos on atistettava kirkkohatlituksen ratkaistavaksi, iollei päätöstä ole tehty
yksimielisesti.
Seurakuntayhtymän johtoryhmä on kokouksessaan 1 .11. läpikäynyt liitteen 4 mukaiset
ntöö n te h dyt ta rki stu kset (u u situt py käl ät p u n a isel I a)'

p e ru ss ää

P u h e e njo

htai a n

p ä ätö

se sitYs:

1.) Yhteinen' kirkkoneuvosfo esrTfää yhteiselte kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen 4
mukaisen Hämeenlinnan seurakuntayhtymän perussäännön'
2.) yhteinen kirkkoneuvosto tähettää tiitteen 4 mukaisen perussäännön edelleen
seurakuntaneuvostoille lausunnon antamista varten. Seurakuntaneuvostoien tulee antaa
lausuntonsa ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen aslasfa.
Päätös:
P äätö se sity s hyv ä ksYtti i n.

Yhteinen ki rkkovaltu usto
Lammin (21 .1 1.), Hämeenlinna-Van aian (22.1 1 .), Hau hon (26. 1 1 .) ia Kalvolan
(27.11.) seurakuntaneuvostot puoltavat perussäännön tarkistamista esitetyssä
muodossa.
Liitteenä 2 on Hämeenlinnan seurakuntayhtymän perussääntö'

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen 2 mukaisen Hämeenlinnan
seurakuntayhtymän perussäännön.
Päätös:
Päätösesitys hyväksYtti
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Seu ra ku ntayhtymä n

yhteisen

ki rkko

neuvoston ohiesään n ön tarkistam i nen

Yhteinenkirkkoneuvosto2/26.4.2018/fi25/Lähetekeskustelu.yhtqigenkirkkoneuYQston
Kokoonpanoliä. t?lous- ia hen.ttitlstliaostgl tarpeet-lisuudesta. kiinteistö- ia hautqus,toimen
iohtokunnan kokoonpanosta ia,perussäännöstä
Kun seurakuntayhtymä aloitti 1.1.2009 alusta, oli tavoitteena mahdollisimman laaia
edustuksettisuus. Yhtymän yhteisen kirkkoneuvoston jäsenmääräksivalittiin Kirkkoiäriestyksen
10 luvun 10 g:n mukaisestisuurin mahdotlinen seitsemäntoistaiäsentä (tuomiokapitulin
seurakuntiei kirkkoherroista määrääma puheenjohtaja, varapuheeniohtaia ia viisitoista
jäsentä). Näin kaikki seurakunnat saivat edustuksen yhteiseen kirkkoneuvostoon.
Tatousl ja henkitöstöjaosto oti toimietimenä pitkään ollut sekä Hämeenlinnan ia Vanaian _
seurakintakuntayhtymässä sekä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan organisaatiossa. Tätä
käytäntöä jatkettiin uuden yhtymän a/olffaessa. Yhteisen kirkkoneuvoston ia sen talous- ia .
henkitöstojaoston tehtävät on määrätty yhteisen kirkkoneuvoston ohiesäännön pykälissä 9 ia
15, eikä niihin ole tehty muutoksia vuoden 2009 iälkeen.
Kiinteistö- ja hautausioimen johtosääntöä päivitettiin iäsenten lukumäärän osalta, kun Rengon
seurakuntä ;iittyiosaksi Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaa. Johtokunnan iäsenillä eiole
henkilökohtaista varajäsentä. Seurakuntayhtymän perussääntöä tarkistettiin Rengon
seurakunnan liityttyä-Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan ia samassa yhteydessä tarkastettiin
$ 4 tuloniakoPerusteita.
P u h e e nio

htai a n P ä ätöse sitY s:

yhteinen t<i*koÄeuvosto käy tähetekeskustelun yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpanosta,
tatous- ja henkilöstöjaoston-tarpeellisuudesta, kiinteistö- ia hautaustoimen kokoonpanosta ia
Perussäännöstä.
Haatos:
y htei n e n ki rkko

1.

neu

vo sto käv i Re sku stel u n

pä

ätö se sity kse ss ä m ai n itulsfa asioisfa.

yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten tukumäärää voitaisiin vähentää kahdella (1 Tuulos
Hämeenlinna-Vanaja) vaatikaudette 2019-2022, ios Tuuloksen seurakunta Iiitetään
Lammiin. Tavoitteena on, että jatkossakin jäsenten lukumäärä on pariton Yhfetsessä
ki rkko n e u

vosfossa o n jo

ka i set I a se u ra ku n n al I a

Iu

otta m u sh

en

ia

1

kil öe d u stu s.

2.

Keskustelussa talous- ja henkilöstöjaoston tarpeellisuudesta nähtiin palion etuia 9e1
puolesta, ettei seuraaialte vaatikaudette 2019-2022 enää iaostoa valittaisi vaan hallintoa
'(haltinnointia)
tättä osin kevennettäisiin. Muutos aiheuttaisiiaoston nykyisten tehtävien
jakamista yh'teisette kirkkoneuvostolle ja viranhattiioille. Jatkossa yhteinen kirkkoneuvosto
voisitarvitiaessa nimittää jaoston tai eritaisia valmistelutyöryhmiä. Myös yhteisen
kirkkoneuvosfon ns. "ittakoutut" otetaan käytäntöön, jolloin kaikilla seurakunnilla on
edusfus mukana.

3.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan iäsenten lukumäärää voitaisiin vähentää
Tuulos ja 1 Hämeentinna-Vanaja) vaalikaudelle 2019-2022 ia iäsenille
kahdetta

(i

vatittaisiin henkilöiohtaiset varajäsenet. Johtokunnassa on iokaisella seurakunnalla

Iu

4.

otta m u s h e n kil öed u stu s.

perussäännön

Tatous-

1

g Seurakuntayhtymän seurakunnan, nimiia kotipaikka päivitetään.

ia henkitöstöiaosto

4

/ 23'8.2018 / fi 51 Muut asiat

Tatous- ja henkitöstöjaosfo fofesr, että seurakuntayhtymän iohtgryhm! voi aloittaa valmistelun
yhteisei kirkkoneuvoston ohjesäännön, kiinteistö- ia hautaustoimen iohtosäännön ia

perussäännön tarkistamr.sesia, kun Tuutoksen seurakunta liitetään Lammin seurakuntaan
vuoden 2019 atusta. Tavoitteena on saada säännöt tarkastettua kuluvan vuoden aikana'

v,4
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Yhteinen kirkkoneuvosto 5 / 1 5.1 1.2018 / S 78
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö on edellisen kerran hyväksytty yhfeisessä
kirkkovaltuusfossa toukokuussa 2015. Silloin ohjesäännön tarkistamiseen vaikuttivat mm.
uudet virkamiesoikeudeltiset säännökset ja tehtävienjaon tarkastukset yhteisen
kirkkoneuvoston, talous- ja henkitöstöjaoston sekä kiinteistö- ia hautaustoimen iohtokunnan
kesken. Kuluvan valtuusiokauden aikana on arvioitu yhteisen kirkkoneuvoston talous- ia
henkitöstöjaoston tarpeettisuutta ja uudessa ohiesääntö eslfyksessä tätä toimielintä ei enää
vatita. Mybs yhteisen kirkkoneuvoston jäsenmäärä putoaa kahdella. Muutoin tehdyt
tarkistuiset ohjesaannlt ovat Iuonteeltaan teknisiä (uusitut pykälät punaisella, poistetut
sinisellä).

Liitteenä 5 on esitys Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston
ohjesäännöksi. Ohjesaantö on yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttävä ia se on edelleen
atistettava Tam peree n h iip paku n n a n tuo m iokapitulin vahvistettavaksi.
P u h e e njo

htai a n p ä ätösesitYs :

1.) Yhteinen' kirkkoneuvosfo esrtfää yhteiselte kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen 5
mukaisen Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohiesäännön ia
atistaa sen Tam peree n hiippaku n n an tuomiokapitulin vahvistettavaksi'
2.) yhteinen kirkkoneuvosto lähettää tiitteen 5 mukaisen ohiesäännön edelleen
seurakuntaneuvostoille lausunnon antamista varten. Seurakuntaneuvostoien tulee antaa
lausuntonsa ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asrasfa.
Päätös:
PääfösesrtYs h Yv ä ksYtti i n.

Lisäksl todettiin, että tuomiokapitulin tainoppinut asessori on antanut lausunnon, että
T u u I o kse n se u ra ku n n a n e i ta rvitse anta a I a u s u ntoa asi a sta.

Yhteinen kirkkovaltuusto
Lammin (21 .11.), Hämeenlinna-Van aian (22.1 1 .), Hauhon (26. 11') ia Kalvolan
(27 .1 1.) seurakuntaneuvostot puoltavat yhteisen kirkkoneuvoston
ohjesään nön ta rkistamista esitetyssä m uodossa.
Liitteenä 3 on Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston
ohjesääntö.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen 3 mukaisen Hämeenlinnan
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön ja alistaa sen
Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksYtti n.
i
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Seuraku ntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtoku

n

nan johtosäännön

tarkistaminen
yhteinenkir!<koneuvosto2/26.4.?018/fi25/Lähetekeskustel[t.vhteisenkirkkoneuvo.ston
koi<oonpandsta läi,tous- ia henkitöstöiaoston tarpeellisuudesta. kiinteistö- ia hautaustoimen
iohtokunnan kokoonpan,osta ia perussäännöstä
Kun seurakuntayhtymä aloitti 1.1.2009 alusta, oli tavoitteena mahdollisimman laaia
edustuksettisuus. Vntyman yhteisen kirkkoneuvoston jäsenmääräksivalittiin Kirkkoiäriestyksen
10 tuvun 10 g:n mukåisesti suurin mahdottinen seitsemäntoista iäsentä (tuomiokapitulin
seurakuntien kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja, varapuheeniohtaia ia viisitoista
jäsentä).
seurakunnat saivat edustuksen yhteiseen Rirkkoneuvostoon.
'Tatous- Näin kaikki
ja henkitöstöjaosto oti toimietimenä pitkään ollut sekä Hämeenlinnan ia Vanaian
seurakintakuntayhtymassä sekä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan organisaatiossa. Tätä
käytäntöä jatXetiin uuden yhtymän aloittaessa. Yhteisen kirkkoneuvoston ia sen talous- ia
henkitOstOjaoston tehtäväi on maärätty yhteisen kirkkoneuvoston ohiesäännön pykälissä 9 ia
15, eikä niihin ole tehty muutoksia vuoden 2009 iälkeen.
Kiinteistö- ja hautausioimen johtosääntöä päivitettiin jäsenten lukumäärän osalta, kun Rengon
seurakuntä 1iittyiosaksi Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaa. Johtokunnan iäsenillä eiole
henkitökohtaisia varajasentä. Seurakuntayhtymän perussääntöä tarkistettiin Rengon
seurakunnan tiityttyä-Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan ia samassa yhteydessä tarkastettiin
$ 4 tulonjakoperusteita.
P u h ee njo

htaia n

Pä

ätö se sit1s :

yhteinen kirkkoneuvosto käy tähetekeskustelun yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpanosta,
tatous- ja henkitöstöjaoston-tarpeellisuudesta, kiinteistö- ia hautaustoimen kokoonpanosta ia
perussäännöstä.

PäätÖs:

y htei n e n ki rkko

ne

uvo sto kävi ke sku ste! u n

pä

ätö sesity kse ss ä m

a i n it ulsfa

asiolsfa.

1.

yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten tukumäärää voitaisiin vähentää kahdella (1 Tuulos
Hämeenlinna-Vanaja) vaatikaudetle 2019-2022, ios Tuuloksen seurakunta liitetään
Lammiin. Tavoittee'na on, että jatkossakrn 7äsen ten lukumäärä on pariton. Yhfeisessä
kirkkoneuvosfossa on jokaisetta seurakun nalla luottamushenkilöedustus-

2.

Keskustelussa tatous- ja henkitöstöjaoston tarpeetlisuudesta nähtiin palion etuia sen
puotesta, ettei seuraaialte vaalikaiaerc 2U9-2022 enää iaostoa valittaisi vaan hallintoa
'(halinnoiintia)
tältä osin kevennettäisiin. Muutos aiheuttaisiiaoston nykyisten tehtävien
ja viranhattiioitle. Jatkossa yhteinen kirkkoneuvosto
iakamista yh'teiselte Rirkkoneuvostotte
'voisitarviiaessa
jaoston
valmistelutyöryhmiä. MyÖs yhteisen
taierilaisia
nimittää
jolloin kaikilla seurakunnilla on
"iltakoulut"
käytäntöön,
otetaan
kirkkoneuvosfon ns.
edustus mukana.

3.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan iäsenten lukumäärää voitaisiin vähentää
Tuutos ja 1 Hämeenlinna-Vanaja) vaalikaudelle 2019-2022 ia iäsenille
kahdetta
vatittaisiin henkilöiohtaiset varajäsenet. Johtokunnassa on iokaisella seurakunnalla

1

i

Iu

4.

ia

otta m u sh

en

ki I ö e d u stu s.

perussäännön 1 g Seurakuntayhtymän seurakunnan, nimiia kotipaikka päivitetään.

Tatous-

ia henkitöstöiaosto

4

/ 23.8.2018 / $ 51 Muut asiat

Talous- ja henkitöstöjaosfo fofesl että seurakuntayhtymän iohtoryhmä voi aloittaa valmistelun
yhteiseÄ kirkkoneuvöston ohjesäännön, kiinteistö- ja hautaustoimen iohtosäännön ia
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perussäännön tarkistamlsesfa, kun Tuuloksen seurakunta liitetään Lammin seurakuntaan
'vuoden
2019 alusta. Tavoitteena on saada säännöt tarkastettua kuluvan vuoden aikana'
Yhteine,n kirkkoneuvosto 5
Kiinteistö-

/

1

5J1.201

I / fi 79

ja hautaustoimen johtokunnan johtosääntö on viimeksitarkistettu toukokuussa

2015. Keskeiset muutokset uudessa johtosääntöesrTyksessä ovat iäsenmäärän väheneminen
kahdetta ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta (uusitut pykälät punaisella).
Liitteena 6 on esifys Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ia hautaustoimen
johtokunnan johtosäännöksi. Johtosääntö on yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttävä.
njohtai a n P ä ätöse sitYs:
1.) yhteinen' kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovattuustolle, että se hyväksyy liitteen 6
an
m u kaise n H ä m e e n I i n n a n se u ra ku ntayhtym ä n ki i nte i stö- i a h a uta u stoi m e n ioh to ku n n

Puhee

johtosäännön.
'2.) yhteinen
kirkkoneuvosto lähettää tiitteen 6 mukaisen ohiesäännön edelleen
seurakuntaneuvostoille lausunnon antamista varten. Seurakuntaneuvostoien tulee antaa
Iausuntonsa ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asrasfa.
Päätös:
P ä ätöse sity s h yvä ksYtti i n.

Yhtei nen kirkkovaltuusto

Lammin (21.11.), Hämeenlinna-Van alan (22.11.), Hauhon (26.11.) ja Kalvolan
(27 .1 1. ) seu raku ntaneuvostot puoltavat ki nteistö- ja hautaustoimen
johtokun na n johtosään nön ta rkistam ista esitetyssä m uodossa.
i

Liitteenä 4 on Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnan johtosääntö.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen 4 mukaisen Hämeenlinnan
seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosäännön
Päätös:
Päätösesitys hyväksYtti
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Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2021
Talous- ia henkilöstöiaosto 4 /.23.8..201I / $ 45

Seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnittelu on rullaava siten, että talousarvion
valmistamisen yhteydessä taaditaan kolmen vuoden suunnitelma, Tbssa talousaruiovuosi on
ensimmäinen ja sen fsäksi suunnittelu kattaa kaksi seuraavaa vuotta. Tällä kertaa laaditaan
tatousaruio vuodelle 2019, taloussuunnitelma vuosille 2020-2021 sekä vuosien 2019 - 2021
toi m i ntasu

unn

itel m at.

Talousarvion 2019 valmistelussa keskeisin ajatus on ollut, että talousaruio-raamissa
seurakuntayhtymän titinkauden tuloksen tulee olla ylijäämäinen ia kassavirran positiivinen.
Näin taadittu talousarvioraami vuodelle 2019 päätyy 32.364 euron yliiäämään (vuoden 2018
budjetoitu yl'rjäämä 8.774 euroa). Seurakunnille talousarvion 2019 määrärahat iaetaan
jäsenmäärien suhfeessa ja eri toimintaan tarkoitetut määrärahat pysyvät vuoden 2018
talousarvion tasotta (yksiköiden sisä//ä voidaan tokitehdä srsäisrti muutoksia määrärahoien
prosenttia
.;äossa). Seurakuntieln ja seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40
ns.
jaetaan
edelleen seurakuntayhtymän iako-osuudesfa
Pienemmitte seurakunnille
rakennemuutostukea 80.OOO euroa perussäännön tulonjako määräyksestä poiketen. Samoin
perussäännön mukaisen verotulojaon osalta edetleen 5,5 prosenttia iätetään iakamatta, iotta
talousaruion nollatulos voidaan saavuftaa.

Kinteistöstrategia määrittää tarkemmin ensis4äisef investointikohteet. lsompien koriaustöiden
osalta varauduiaan tekemään myös lisatalousarvio tarpeen mukaan. lnvestoinnit rahoitetaan
omarahoituksella.
Ansiotutoista kertyviä kirkoltisveroja aruioidaan kertyvän 10.635.182 (10 688.000) euroa.
Vattionrahoitusta ennustetaan keftyvän 1 .313.198 euroa. Näiden osalta tuloia siis aruioidaan
kertyvän yhteensä 11.948.380 (11.993.000) euroa. Kirkollisverotuloien ennakoidaan laskevan
vuoden 2017 toteutuneesta verotuksesta n. 2,0 %o. Lisäksitalousarvion valmistelussa
arvioidaan rahoitustuottoja kertyvän 150.000 (150.000) euroa. Omaisuuden realisoinnista
arvioidaan tuloia kertyvän 1 50.000 (1 50.000).

Lisäksl talousaruion valmistelussa lähdetään siitä, että vakituinen henkilÖlukumäärä pysyy
ennallaan. Voimassa oleva kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan palkat nousevat
huhtikuun 2019 atussa 1,0 % ja tuntipalkat 1,6 yo. Lisäksi lomarahoien maksun yhteydessä
maksetaan 368 euron kertaerä kaikille niille työntekijöille, jotka ovat palveluksessa 7.4.31. 1 0.201 9 vähintään viisi kuukautta.
Oh7'eessa on mukana taatimisaikataulu, valmisfelussa
2019 talousaruion raamiksi, käyttötalousosan
vuoden
tehty esitys tutoslasketmaosasfa
per seurakuntalainen vuodelle 2019.
toimintakate
2019
sekä
vuodelte
meÄokehysesitys

Liitteenä

on talousarvion iaatimisohje.

T al o u sj o h taj a n p

äätöse s itys :

fatoui- ia ienkilOstöjaosto käsittele ja hyväksyy liitteen mukaisen vuoden 2019 talousaruion
taadintaohjee n ja tähettää se n edel leen yhte ise n kirkkon e uvosto n käsite ltäväksi ia
vahvistettavaksi.
Päätös:
Pääfösesffys h yv ä ksYtti i n.
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Liitteenä on talousarvion taatimisohje. Oh7'eessa on mukana laatimisaikataulu, valmisfelussa
tehty esitys tulostasketmaosasfa vuoden 2019 talousarvion raamiksi, käyttötalousosan
meiokeiysesitys vuodelte 2019 sekä toimintakate per seurakuntalainen vuodelle 2019.
T al o u sjo h taj a n p ä ätöse sitY s :

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittele
laadintaohjeen.
Päätös:
P;iä f ösesrtys h yv ä ksYtt i i n.
Tatous-

ja

henkilöstöiaosto

ja vahvistaa liitteen mukaisen vuoden 2019 talousarvion

5/8.11.2018/fi

63

Kokouksissaan syysJokakuun 2018 aikana ovat seurakuntayhtymän seurakunnat sekä
kiinteistö- ja hauiaustoimen johtokunta valmistelleet ia osaltaan hyväksyneet tulevien
vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmat. Nrr.sfä on koottu liitteen mukainen
toimintasuunnitetma ja tatousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ia taloussuunnitelma
vuosille 2020 - 2021.

Tatousarvion laadinnassa pohjana on ollut yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessaan
g0.8.2018 vahvistama budjettiraami. Talousaruion laadinnan perusteet olivat seuraavia:

1)

Talousarvion tulee olla yliiäämäinen.

2)

Talousarvio esitys on vatmistettu ns."noltapohjabudiettina" ia toimintayksiköiden määrärahat
pysyivät vuoden 2018 talousarvion tasolla.

3)

Ansiotutoista kertyviä kirkottisveroja aruioidaan kertyvan 10.635.182 (10.668.000) euroa'
Vattionrahoitusta aruioidaan keftyvän 1.313.198 (1.325.000) euroa. Näiden osalta tuloia siis
arvioidaan keftyvän yhteensä 11.948.380 (11.993.000) euroa. Kirkollisverotuloien
ennakoidaan låskevan vuoden 2017 toteutuneesta verotuksesta n. -2,0 %o.

4)

Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia'
pienemmille seurakunnitle jaetaan edelteen seurakuntayhtymän iako-osuudesfa ns.
rakennemuutostukea 80.OöO euroa perussäännön tulonjako määräyksestä poiketen- Samoin
perussäännön mukaisen verotulojaon osalta edetteen noin 6 prosenttia iätetään iakamatta,
jotta tatousarvion nollatulos voidaan saavuttaa.

S)

Lrsäksi talousaruion valmistelussa arvioidaan rahoitustuottoja kertyvän 150.000 (150.000)
euroa. Omaisuuden realisoinnista arvioidaan tuloja kertyvän 320.000 (200.000).

6)

Tuloveroprosentti 1 ,30 % vahvistettiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 27.9.2018
varai n hoitovuodel I e 20 1 9.

T)

Krkolta on voimassa oleva virka- ja työehtosopimus aialle 1.2.2018 - 31'3.2020. Sen
mukaan patkat nousevat huhtikuun a/ussa 2019 1,0 % ia tuntipalkat 1,p %. Lisäksi
tomarahöjen maksun yhteydessä maksetaan 368 euron kertaerä kaikille niille, työntekiiöille,
jotka ovat palveluksessa 1 .4.-31 .10.2019 vähintään viisi kuukautta.

8) Kiinteistöstrategiaan pohjautuvia isompia investointeia on talousarviossa huomioitu siten, että
määrärahavalauksia on hankesuunnitelmien tekemiseen. Varsinainen hankkeiden rahoitus
päätetään erikseen tisätatousarvioitta, jotka yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee ia hyväksyy.
Seurakuntayhtyman käyttötatousosan neftomenot ovat yhteensä 10.108.798 euroa (vuonna
2O1A 1O.ttb.Sbt euroä1. Tulostaskelmassa vuoslkatteen määrä on 738.738 (749.479) euroa

ja ylijäämäksiiää +32.73e F8.774) euroa.
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Satunnaisten erien tuottoihin on arvioitu myyntituloia 320.000 (200.000) euroa, iotka
toteutetaan myymätlä asunto-osakkeita, tontteja ja Hietaiäruen leirikeskus maa-alueineen.
Ehdotetut investoinnit vuodelle 2019 ovat 903.000 (794.000) euroa.
T a I o u sj o h taj a n p

ä

ja

ätö

s e s itY s

:

henkitöstöjaosto käsittetee tiitteen mukaisen vuoden 2019 talousaruion ia
toiminta-suunnitelman vuosille 2020 - 2021 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston
käsiteltäväksi.
Talous-

PäätöS:
P äätö

se sity s h yv ä ksYtti i n.

Yhteinen kirkkoneuvosto 5 / 15.1 1.2018 / fi 80
Liitteenä on toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ia
- 2021.

taloussuunnitelma vuosille 2020
T al o u sjohtai

a

n

pä

ätöse sitY s :

1.) yhieinen kiikkoneuvoito kasittetee ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi
tiitteen mukaisen toimintasuunnitetman ja talousarvion vuodelle 2019 sekä toiminta- ia
taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2021.

2.) Yhteinen kirkkoneuvosto tähettää liitteen mukaisen asiakirian edelleen
seurakuntaneuvostoille lausunnon antamista varten. Seurakuntaneuvostoien tulee antaa
lausunto Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talousarviosta ia toimintasuunnitelmista ennen
kuin yhteinen kirkkovattuusto tekee'päätöksen asrasfa kokouksessaan 13.12.2018 (KJ 10:1Q.
PäätöS:
P äätöse sity s h yvä ksYtti i n.

Yhteinen kirkkoneuvosto 6 / 29.1 1.2018 / fi 93

Hämeenlinna-Vanajan (22.11 .) ja Lammin (21.11.) seurakuntaneuvostot ovat kokoukstssaan
käsitelteet asiakirian ia puoltavat sen hyväksymistä.
Hauhon (26.11) ja katvotan (27.11.) seurakuntaneuvostot käsittelevät asian kokoukslssaan
tä m ä

n esityslistan I ähettäm

ise n iäl keen.

T al o u sjoh tai a n p äätöse sity s :

a)

yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että saadut seurakuntaneuvostoien lausunnot puoltavat
vuoden 201 9 toimintasu u n nitetman ia talousarvion hyväksymistä yhteisen
kirkkoneuvoston esittämässä muodossa.

b)

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto:
1. vuoden 2019 talousarvion osalta:
1.1. hyväksyy toimintasuunnitetman vuodette 2019

ja vahvistaa seurakuntien ia yhtymän

työmuotojen tavoitteet sitovina noudatettaviksi,
1.2. hyväksyy tatousarvion vuodelle 2019, iossa käyftötalousosan toimintakate on 10.1(;g.7gA åuroa, tutostasketmaosassa tilikausi jää yliiäämäiseksi 32.738 euroa ia
i nve stointio sassa tn vesfo i n n it ov at 8 62' 00 0 e u ro a,
1.3. oikeuttaa yhtymän taloustoimiston tekemään talousarvioon ia sen perusteluihin

mahdoltisestiiarvittavat oikaisutuonteiset paino-

2. vuosien 2O2O

1ir

ffi

-

ja

laskentateknilliset koriaukset,

2021 toiminta- ia taloussuunnitelman osalta:

HÄMEENLI

N
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2.1. hyväksyy vuosien 2020

-

2021 toimintasuunnitelman.

PäätöS:

Pääfösesifys

h

yv ä ksYtti i n.

Yhtei nen kirkkovaltuusto

Lammin (21.11.), Hämeenlinna-Vanalan (22.11.), Hauhon (26' 11') ia Kalvolan
(27.11.) seurakuntaneuvostot puoltavat vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja
talousarvion hyväksymistä esitetyssä muodossa'
Liitteenä 5 on Hämeenlin nan seu rakuntayhtymän toim intasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

2020-2021.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltu usto
1. vuoden 2019 talousarvion osalta:

. hyväksyy toimintasuunnitelman vuod elle 2019 ja vahvistaa
seu raku ntien ja yhtymän työm uotojen tavoitteet sitovi na noudatettavi ksi,
1

.1

1.2. hyväksyy talousarvion vuodelle 2019, jossa käyttötalousosan
toiminiakate on -1 O. 1 08.798 euroa, tuloslaskelmaosassa tilikausi jää
ylijäämäiseksi 32.738 euroa ja investointiosassa investoinnit ovat 862'000
euroa,
1.3. oikeuttaa yhtymän taloustoimiston tekemään talousarvioon ja sen
perustelu ihin mahdollisesti tarvittavat oikaisuluonteiset paino- ja
laskentateknilliset korjaukset,
2. vuosien 2O2O

- 2O2l toiminta- ja taloussuunnitelman osalta:

2.1. hyväksyy vuosien 2020
Päätös:
Päätösesitys hyväksYtti

'wm

i

n

- 2021 toimintasuunnitelman.
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Tulävaisuuden seurakuntatalot - avainhanketyöryhmän esitykset / Poltinahon
seu raku ntatalo ja Verhon kad u n as u i nkerrostal o
yhteinen kirkkoneuvosto 5
27.11.2018/578

/

31.8.2017

6 70 ia

kiinteistö-

ia hautaustoimen iohtokunta 6 /

yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyikiinteistöstrategian kokouksessaan 23.5.2017 S 23.
Strategian toimeenpano aloitetaan kotmen avainhanketyöryhmän iäsenten nimeämisellä ia
t41rqnmia ovat 1) iutevaisuuden seurakuntatalot, 2) Kiinteistöien käytÖn kehittäminen ia 3)
Leirikeskukset.
n se u raku ntatalot
Tutevaisuuden seurakuntatatot avainhankkeella pyritään löytämään ratkaisuia
seurakuntayhtymän seurakuntien seurakuntatalo toimintaa varten tarvittavien
titojen entiita parempaan tilojen hyödyntämiseen. Hankkeen taustalla on strategian
taädinnan aikana hauaittu epäkohta, jossa Hämeenlinnan kantakaupunglssa on
useita seurakuntatalotitoja ianela toisiaan, joka on iohtanut osin tiloien matalaan
käyttöasteeseen ja toimintojen hajautumiseen. Myös seurakuntalaisilta puuttuu
se'tkeä kohtaamiipaikka, jossa he voisivat muutenkin kuin tilaisuuksien kautta
tavata toisiaan ja'seurakinnan työntekijöitä. Avainhanketyöryhmän tulisi tarttua
tähän epäkohtåan ja tähteä etsimään ratkaisua iossa tiloien käyttöä saadaan
nostettua ja seurakunnan työntekijöiden ia seurakuntalaiste.n mahdollisuuksia
vuorovaiiutukseen saadaan tisättyä. Samalta tulee kuitenkin varmistua siitä että
kantakaupunkia ymparöivien seurakuntien tasapuolinen kehittäminen toteutuu.
TyÖryhmän tärkeimmät tehtävät ovat:
T u levaisu ude

-

-

tilaa vaativan toiminnan tilatarpeet nyt la
Kartoittaa seuiakuntatalo-tyyppistä
- 'Hämeenlinna-vanaian

tulevaisuudessa sekä
ntakau

että

p un

yhdistämisen mahdottisuuksien ia ratkaisuvaihtoehtoia'

Tehdä esifys Hätitän kirkon tulevaisuudesta huomioiden

seurakunnan

tilatarPeet ia reunaehdot

Tehdä esifys Lammin seurakuntatalon tulevaisuudesta

huomioiden

hdot
se u raku n n an til atarpeet ia
työntekijöiden tyÖympäristön kehittämiseksi
seirakuntien
Tehdä suunnitetma
re u n ae

viihtyvyyden

-

seurakunnassa

kia ymp ärÖivissä seura ku n n issa'
Arvioida eri toteåtuimahdoltisuuksia tunnistetuille seurakuntatalo-tilatarpeille.
Setvittää Hämeentinnan keskusseurakuntatalon ia Poltinahon seurakuntatalon
ka

ja

työnteon edisiamiseksi sekä erilaisten

tyÖtehtävien

huomioimiseksi.
Esittää konkreettisia toimenpiteitä titojen monikäyttöisyyden lisäämiseksi.

Esittää konkreettisia toimenpiteitä seurakuntalaisten ia työntekiiöiden sekä
iåurakuntataisten keskinäisten kohtaamisten tisäämiseksi tilasuunnittelulla.

Tulevaisuuden seurakuntatatot -työryhmän jäsenet ovat Jarmo Kulmala (pi),
ttkka Sorsa, lrja Appelroth, Jormå Lundström, Sari Salminen, HeikkiToivio, Peter Österman ia
SariJärä.

Tutevaisuuden seurakuntatatot - työryhmä on kokoontunut vuonna 2017 neliä kettaa ia
vuonna 2018 kuusi kertaa. Työryhmä on perehtynyt muiden seurakuntien ia
seuraiuntayhtymien vastaaian-käyttötarkoituksen omaaviin rakennuksiin: Tuusulan
seurakuntaiatö, Vtivieskan suunni;tetun alla oteva kirkko, Jyväskylän Kuokkalan
vierailulla
seurakurniatato ja Espoon Otarin seurakunta-keskus. Koko työryhmä on käynyt
Hollolan Sovituksen kirkossa.

hy.rline ia
Kaynietilta on perehdytty kohteiden suunnittelun lähtökohtiin ia rakennus-proiekteihin
runsaasti
nuonoine puoiir""r. LiiaXsi on perehdytty hankkeiden kustannuksiin ia kerätty
materiaatia aina suunnitetmista'hankkeen toteutuneisiin kustannuksiin saakka.
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Työryhmä toteaa, että Poltinahon seurakuntatalo on rakennettu 1970-luvun lopulla eikä
rakennusta ole peruskorjattu. Rakennus on perusparannuslässä7'a talotekniikka on
vanhentunut. Nykyiset titat eivat vastaa tulevaisuuden toiminnan monimuotoisiin tarpeisiin.
Titat eivät myOåkåan ole energiatehokkaat eikä esteettömyys ole nlissä saavufeffavissa.
pottinahon seurakuntataton sijainti ja saavutettavuus ovat kuitenkin hyvät ia käyttöaste erittäin
korkea. Tonttion oma samoin kun viereisen Verhonkadun kerrostalon.
Hämeenlinnan kaupungin edustajien kanssa 1 .6.2018 käydyssä neuvottelussa todettiin, että
tonttien yhdistäminien jä nykyistä tehokkaampi kaavoittaminen katsotaan mahdolliseksi.
Xaupungitta eimyOskäan'ole tarjotta kantakaupungin alueetla t91ttia, ioka sopisitulevaisuuden
seurakintataton-sijoituspaikaksi. Siten Poltinaho on ehdoton ykkösvaihtoehto.
Työryhmän nakemys on, että Pottinahon seurakuntatalo tulee purkaa ia tilalle rakentaa uusi
seurakuntatato, m[hin tutee työskentetytilat kaikitle työmuodoille. Stten työntekiiät
työskenteteväf yhfelslssä titöissa ja seurakuntalaisten saavutettavuus paranee. Lisäksl
{yöryhmä esittia, että uuden seurakuntatalon valmistuttua luovutaan Rauhankatu 14
ke sku sse u raku ntata I o n kii n te istö stä.
P u h e e njo

htaia n P äätöse s itY s :

KinteisiO- ja'hautaustoimen johtokunta esittää yhteiselle kirkkon.euvostolle
ja edeileeÄ yhteiselte kirkkovattu ustotte Poltinahon u uden seu raku ntatalon
'
ku ntatal o
h a n ke s u u n n itte t u n al oitta m i sta site n, että ke s ku sse u ra
yhdistetään
ja
Poltinahon seurakuntatalo
ia uusi siiainti on
(Rauhankatu 14)
'pottin
tontilla,
inkerrostalon
asu
rakuntataton
ahon nykyiien se u
ia
V e rh

o

n kad u n as

u in

ke

rro sta lo

o

n osa h a n ke su u n n ite I m aa'

PäätöS:

Pääföseslfys

h Yv

äksYtti i n.
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T al o u sjo htai a n

P

ä ätöse sitY s :

yhteinen kikkoneuvosfo äsfffää yhteisette kirkkovaltuustolle Poltinahon uuden
seurakuntatalon hankesuunnitteiun aloittamista siten, että keskusseurakuntatalon
toiminnat yhdistetään ia uusi siiainti on
1nå,inanXatu 14) ja Poltinahon seurakuntatalon
'poltinahon
ja
asuinkerrostalon tontilla ia Verhonkadun
nykyiåen seurakuntatalon
asuinkerrostalo on osa hankesuunnitelmaa.
PäätöS:

Pääfösesrtys hYv ä ksYtti i n.

Yhtei nen kirkkovaltuusto
Li

itteenä 6 on

ki

i

nteistöstrateg ian avai n han ketyöryh

m

ien lopp u rapo rtit.

Yhteinen kirkkoneuvoston päätösesitys:
yhteinen kirkkovaltuusto päättää aloittaa Poltinahon uuden seurakuntatalon
1 4) ia
ha n kesu u n n ittel u n siten, että keskusseu raku ntata lon (Rau han k alu
poltinahon seurakuntatalon toiminnat yhdistetään ja uusi sijainti on Poltinahon
nykyisen seu rakuntatalon ja asuinkerrostalon tontilla ja Verhonkad un
asuinkerrostalo on osa hankesuunnitelmaa.
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***

Asiasta käydyn vilkkaan keskustelun yhteydessä valtuutettu Kirsi OjansuuKaunisto teki ehdotuksen, että yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys
palautetaan uudelleen valmisteluun ja ehdotusta kannatti valtuutettu Kylli
Kylliäinen.
teki seu raavan äänestysehdotuksen :
Ne valtuutetut, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä
kokouksessa äänestävät JM. Ne valtuutetut, jotka kannattavat Kirsi
Ojansuu-Kauniston ehdotusta palautuksesta valm istelu u n, äänestävät El.
Pu heenjohtaj a

Aänestysehdotus hyväksYtti n.
i

Äänestys suoritettiin seisomaan nousten. Liitteenä 7 olevan
äänestysluettelon mukaan JAA ääniä annettiin 43ia El ääniä 4.
Aänestystu loksen

m u kaan

asian käsittelyä jatketaan tässä kokou ksessa.

***

Yhteinen kirkkoneuvoston päätösesitys:
yhteinen kirkkovaltuusto päättää aloittaa Poltinahon uuden seurakuntatalon

1 4) ia
u n n ittelu n siten, että keskusseu rakuntatalo n (Rau han k atu
poltinahon seurakuntatalon toiminnat yhdistetään ja uusi sijainti on Poltinahon
nykyisen seurakuntatalon ja asuinkerrostalon tontilla ja Verhonkad un
asuinkerrostalo on osa hankesuunnitelmaa'

han kesu

Päätös:
Päätösesitys hYväksYtti

affi

i

n
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S

lävaisu uden seu raku ntatalot
seurakuntatalo ja pappila
Tu

-

yhteinen kirkkoneuvosto 5
27.11.2018/579

avainhan ketyöryhmän esitykset / Lam m i n

/ 31.8.2017 $ 70 ia kiinteistö- ia hautaustoimen

iohtokunta 6

/

Yhteinen kirkkovattuusto hyväksyikiinteistöstrategian kokouksessaan 23.5.2017 S 23'
Strategian toimeenpano aioitetaan kolmen avainhanketyöryhmän iäsenten nimeämisellä ia
työryh-miä ovat 1) iutevaisuuden seurakuntatalot, 2) Kiinteistöien käytön kehittäminen ia 3)
Leirikeskukset.
u ra ku n tatal ot
Tulevaisuuden seurakuntatalot avainhankkeella pyritään löytämään ratkaisuia
seurakuntayhtymän seurakuntien seurakuntatalo toimintaa varten tarvittavien
titojen entiitä parempaan titojen hyödyntämiseen. Hankkeen taustalla on strategian
taådinnan aikana havaittu epäkohta, jossa Hämeenlinnan kantakaupungissa on
useita seurakuntatatotiloja tähellä toisiaan, joka on iohtanut osin tiloien matalaan
käyttöasteeseen ja toimintojen hajautumiseen. Myös seurakuntalaisilta puuttuu
se'tkeä kohtaamispaikka, jossa he voisivat muutenkin kuin tilaisuuksien kautta
tavata toisiaan ja seurakunnan työntekijöitä. Avainhanketyöryhmän tulisitarttua
tähän epäkohtaan ja tähteä etsimään ratkaisua iossa tiloien käyttöä 2aada.a1
nostettua ja seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten mahdollisuuksia
vuorovaikutukseen saadaan tisättyä. Samalla tulee kuitenkin varmistua siitä että
kantakaupunkia ympäröivien seurakuntien tasapuolinen kehittäminen toteutuu.

T u I ev a i s u u d e n se

-

Työryh män tärkeimmät tehtävät ovat:

Karioittaa seuiakuntatato-tyyppistä titaa vaativan toiminnan tilatarpeet nyt ia

tulevaisuudessa

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa että

kanta kau pu n ki a ymp äröivissä seu raku n n issa.
Arvioida eri toteutusmahdottisuuksia tunnistetuitte seurakuntatalo-tilatarpeille.
Selvittää Hämeenlinnan keskusseurakuntatalon ia Poltinahon seurakuntatalon
yhdistämisen mahdotlisuuksien ja ratkaisuvaihtoehtoia'

Tehdä eslfys Hätilän kirkon tulevaisuudesta huomioiden

til

atarPeet

ia

reu

seurakunnan

naehdot

Tehdä eslfys Lammin seurakuntatalon tutevaisuudesta

huomioiden

seurakunnan tilatarpeet ia reunaehdot
Tehdä suunnitelma seurakuntien työntekijöiden työympäristön kehittämiseksi

viihtyvyyden

-

sekä

ja

työnteon edistämiseksi sekä erilaisten

työtehtävien

huomioimiseksi.
Esittää konkreettisia toimenpiteitä titojen monikäyttöisyyden lisäämiseksi-

Esittää konkreettisia toimenpiteitä seurakuntalaisten

ia

tyÖntekiiöiden sekä

seurakuntalaisten keskinäisten kohtaamisten lisäämiseksi tilasuunnittelulla.

Tulevaisuuden seurakuntatatot -työryhmän iäsenet ovat Jarmo Kulmala (pi),
lkka Sorsa, lrja Appetroth, Jormå Lundström, Sari Salminen, HeikkiToivio, Peter Osterman ia

SariJärä.

Tulevaisuuden seurakuntatalot - työryhmä on kokoontunut vuonna 2017 neliä kertaa ia
vuonna 2018 kuusi kertaa. Työryhmä on perehtynyt muiden seurakuntien ia
se u ra ku ntayh ty m i e n v a sta ava n käyttötarkoitu kse n o m a avii n rake n n u ksi i n : T u u su I a n
seurakuntatalo, Ylivieskan suunniftelun alla oleva kirkko, Jyväskylän Kuokkalan
seurakuntatato ja Espoon Olarin seurakunta-keskus. Koko työryhmä on käynyt vierailulla
Hollolan Sovitu ksen kirkossa.
Käynneilä on perehdytty kohteiden suunnittelun tähtökohtiin ia rakennusproiekteihin hyvine ia
huonoine puoiineen. Lrsatsi on perehdytty hankkeiden kustannuksiin ia kerätty runsaasti
materiaatia aina suunnitetmista hankkeen toteutuneisiin kustannuksiin saakka.
Työryhmä toteaa, että Lammin seurakuntatalo ia pappila on rakennettu

,wtr
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v. 1g55. Vuosikymmenten kuluessa rakennuksiin on tehty erilaisia koriauksia ia
seurakuntataloon laajennusosa, mutta varsinaista kattavaa perusparannusta ei ole tehty.
Rakennusten pinta-ata on yhteensä noin 1000 m2 ja tekninen kunto on paikoin erittäin huono.
Neliömäärä on suuri peruskorjattavaksija seurakuntatalo on erittäin sokkeloinen ia
epäkäytännöttinen. Rakennuksista on teetetty erilaisia kuntoselvityksiä ia oteftu
rat<ennenaytteitä. Molemmissa rakennuksissa on suuria ilmavuotoia, myös uudemrnassa
laajennusösassa. Rakennukset sijaitsevat seurakuntayhtymän omistamalla maa-alueella
vaiitbmasti hautausmaan ia kappetin läheisyydessä ia tiloien käyttöaste on hyvä.
Se u ra ku n tasal i toi m ii yl ee n sä myös m u i stotil ai su u ksi e n p ito p ai kkan a.
Lammin seurakuntaneuvosto on ottanut kantaa Lammin seurakuntatalon kysymykseen ia
toteaa, että seurakuntataton tatotekniikka on kiireellisen uusimisen tarpeessa ia talossa on
ilmennyt myös useita kosteusongelmia.
Seurakuntatalo on sokkeloinen ja huonokuntoinen. Mikälitalotekniikan uusiminen
nykytekniikkaa vastaavaksiia seurakuntatalon peruskoriaus ei ole iärkevää,
seirakuntaneuvosto on esiitanyt, että Lammitte rakennettaisiin uusiseurakuntatalo, sillä
seurakunnan toiminnan tarpeiiiin sopivia vuokratiloia ei Lammilta löydy. Mikäli Lammllle
rakennetaan uusi seurakuntatalo, sen tutisi sijaita nykyisen kanssa samalla tontilla tai ainakin
kirkon välittömässä läheisyydessä.
Työryhmän näkemys on, eita seurakuntatato ja pappila puretaan ia tilalle rakennetaan uusi
säuiakuntatato nyiyisetle tontitle. Uudisrakennuksessa voidaan tiloien muunneltavuus ia
monikäyttöisyys hiomioida tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi..sekä seura kuntatalon että
päiväkårhon'itoitte on löydettävä korvaavat titat uudisrakentamisen aiaksi Lammilta.
P u h ee njo

htaia n

jä

P

ä ätöse sitYs:

hautaustoimen johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ia edelleen
yiteisette iirkkovattuustotte, et[ä aloitetaan hankesuunnittelu Lammin uuden seurakuntatalon
iakentamiseksi nykyisette tontille ja esitetään, että pappila puretaan, kun päiväkerholle on
Iöydetty korvaavat til at.
Kiinteisi1-

Päätös:

Pääfösesifys h yvä ksYtti i n.
Yhteinen kirkkoneuvosto 6 / 29.1 1.2018 / S 99
ä f öses/tYs;

T a I o u sj o h tai' an Pä

yhteinen kirkkoneuvoito esittää yhteisetle kirkkovaltuustolle, että aloitetaan
ja
hankesuunnittetu Lammin uuden seurakuntatalon rakentamiseksi nykyiselle tontille

esitetään, että pappila puretaan, kun päiväkerholle on löydetty korvaavat tilat'
Päätös:
P ä ätöse sity s hYv äksYtti i n.

Yhtei nen ki rkkovaltu usto
Li

itteenä 6 on

kii

nteistöstrateg ian avai n han ketyöryh m ien loppu raportit.

Yhteinen kirkkoneuvoston päätösesitys:
yhteinen kirkkovaltuusto päåttää, että aloitetaan hankesuunnittelu Lammin
uuden seurakuntatalon rakentamiseksi nykyiselle tontille ja esitetään, että
pappila puretaan, kun päiväkerholle on löydetty korvaavat tilat.

Päätös:
Päätösesitys hyväksYtti
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Tulävaisuuden seu raku ntatalot
seurakuntatalo

-

Yhteinen kirkkoneuvosto 5

avai

/

n

21

hanketyöryhmän esitykset / Hätilän

31.8.2017

6 70 ia

kiinteistö-

ia hautaustoimen iohtokunta 6 /

27.11.2018 / S 80
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyikiinteistöstrategian kokouksessaan 23.5.2017 S 23.
Strategian toimeenpano aioitetaan kolmen avainhanketyöryhmän iäsenten nimeämisellä ia
työryh-miä ovat 1) iutevaisuuden seurakuntatatot, 2) Kiinteistöien käytön kehittäminen ia 3)
Leirikeskukset.
u d e n se u ra ku ntatalot
Tulevaisuuden seurakuntatalot avainhankkeella pyritään löytämään ratkaisuia
seurakuntayhtymän seurakuntien seura4untatalo toimintaa varten tarvittavien
tilojen entiita parempaan tilojen hyödyntämiseen. Hankkeen taustalla on strategian
laadinnan aikana hatvaittu epäkohta, jossa Hämeenlinnan kantakaupungissa on
useita seurakuntatalotiloja täheltä toisiaan, joka on iohtanut osin tiloien matalaan
käyttöasteeseen ja toimintojen hajautumiseen. Myös seurakuntalaisilta puuttuu
setXea kohtaamiipaikka, jossa he voisivat muutenkin kuin tilaisuuksien kautta
tavata toisiaan ja seurakunnan työntekijöitä. Avainhanketyöryhmän tulisitarttua
tähän epäkohtäan ja tähteä etsimään ratkaisua iossa tiloien käyttöä saadaan
nostettua ja seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten mahdollisuuksia
vuorovaikutukseen saadaan tisättyä. Samalla tulee kuitenkin varmistua siitä että
kantakaupunkia ymparöivien seurakuntien tasapuolinen kehittäminen toteutuu'
Työryh män tärkeimmät tehtävät ovat:
Kartoittaa seuiakuntatalo-tyyppistä titaa vaativan toiminnan tilatarpeet nyt ia

T u I ev ai su

-

-

tulevaisuudessa

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa

että

ka ntaka u p u n ki a y m p ärölvissä seura ku n n i ssa.
Aruioida eri toteutusmahdoltisuuksia tunnistetuille seurakuntatalo-tilatarpeilleSetvittää Hämeenlinnan keskusseurakuntatalon ia Poltinahon seurakuntatalon
yhdistämisen mahdollisuuksien ia ratkaisuvaihtoehtoia'
Tehdä esifys Hätitän kirkon tulevaisuudesta huomioiden seurakunnan
til

atarpeet ia reunaehdot

Tehdä eslfys Lammin seurakuntatalon tulevaisuudesta

huomioiden

seurakunnan tilatarpeet ia reunaehdot

Tehdä suunnitelma seurakuntien työntekijöiden työympäristön kehittämiseksi

ja

työnteon edistämiseksi sekä erilaisten työtehtävien
huomioimiseksi.
Esittää konkreettisia toimenpiteitä tilojen monikäyttöisyyden Iisäämiseksi.
Esittää konkreettisia toimenpiteitä seurakuntalaisten ia työntekiiöiden sekä
seurakuntalaisten keskinäisten kohtaamisten lisäämiseksi tilasuunnittelulla.
viihtyvyyden

-

sekä

Tulevaisuuden seurakuntatatot -työryhmän iäsenet ovat Jarmo Kulmala (pi),
tpka Sorsa, lrja Appetroth, Jormä Lindstr\m, Sari salminen, HeikkiToivio, Peter Österman ia

SariJärä.
Tulevaisuuden seurakuntatatot - työryhmä on kokoontunut vuonna 2017 neliä kertaa ia
vuonna 2018 kuusi kertaa. Työryhmä on perehtynyt muiden seurakuntien ia
u Ia n
se u ra ku ntay hty m ie n v a sta av a n käyttöta rko itu ksen o m a avi i n ra ke n n u ksi i n : T u u s
Kuokkalan
Jyväskylän
kirkko,
oteva
alla
seurakuntatato, Ytiviesnan suunnittelun
seurakuntatato ja Espoon Otarin seurakunta-keskus. Koko työryhmä on käynyt vierailulla
Hollolan Sovituksen kirkossa.
Käynneittä on perehdytty kohteiden suunnittelun lähtökohtiin ia rakennusproiekteihin hyvine ia
huonoine puoiineen. Lmr;t<si on perehdytty hankkeiden kustannuksiin ia kerätty runsaasti
materiaatia aina suunnitelmista hankkeen toteutuneisiin kustannuksiin saakka.
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Työryhmän näkemys tehtyjen asiantuntijalausuntoien pohialta on, että Hätilän seurakuntatalon
räkennus kannattaa korjata käyttökuntoon (teknisesti, toiminnallisestiia terueydellisesti)'
Hämeenlinnan kaupungin edustajien kanssa käytyjen keskusteluien mukaan rakennus on osa
arvokasta kokonaisuutta, jolla on kaupunkikuvallista merkitystä. Myös museoviraston
lausunnon mukaan raken'nus on säitytettävä. Hätitän seurakuntatalon myynti on hankalaa, ellei
sitä ole korjattu käyttökuntoon ja sittikin myynti on todennäköisesti mahdoton vaihtoehto.
Korjaus mänaolislaa titojen kaytön kehittämisen ia käyttöasteen nostamisen. Tulevaisuudessa
pidemmättä aikavätittä 5-10 vuotta varaudutaan kiinteistön perusparannukseen.
P u h ee njo

htai a n p ä ätöse sitYs :

Kiinteisi1- ja- hautaustoimen johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ia edelleen .
yhteisette kirkkovattuustolle, että kunnosfuss uunnittelu käynnistetään pikaisesti ia Hätilän
'seurakuntatato
korjataan käyttökuntoon ja kiinteistön perusparannukseen varaudutaan
tulevaisuudessa. Hätitän seurakuntatalo siirretään kiinteistöstrategiassa "Pidetään ia
keh itetää n" kategoriaan.
Päätös:
P äätö se sity s h Yv ä ksYtti i n.
Yhteinen kirkkoneuvosto 6 / 29.1 1.201
T al ou sjo h tai a n

P

I/S

1

00

äätöse sitY s :

yhteinen kikkoneuvosto äisittaa yhteisetle kirkkovaltuustolle, että Hätilän seurakuntatalon
ja kiinteistön
kunnostussuunnittelu käynnistetään pikaisestija se koriataan käyttökuntoon
pe ru spara n n u ksee n varau d utaa n tu levaisu udessa.
'HiliÄn
seurakuntatato siirretään kiinteistöstrafegiassa "Pidetään ia kehitetään" kategoriaan.
PäätöS:
P äätöse sity s h Yv ä ksYtti i n.

Yhteinen kirkkovaltuusto
Li

itteenä 6 on

ki

i

nteistöstrateg ian avai n han ketyöryh m ien lopp u raportit.

Yhteinen kirkkoneuvoston päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että Hätilän seurakuntatalon
kunnostussuunnittelu käynnistetään pikaisestija se korjataan käyttökuntoon
ja kiinteistön perusparannukseen varaudutaan tulevaisuudessa.
Hatitan seurakuntaialo siirretään kiinteistöstrategiassa "Pidetään ja kehitetään"
kategoriaan.
käydyn vilkkaan keskustelun jälkeen puheenjohtaja antoi seuraavan
muutetu n Päätösesityksen.

Or,"r,"

heenjohtajan m uutettu päätösesitys :
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että Hätilän seurakuntatalon
kunnostussuu nnittelu käyn nistetään pikaisesti ja varaud utaan kiinteistön
Pu

perusparan nukseen tulevaisu udessa.

hatilan seurakuntatalo siirretään kiinteistöstrategiassa "Pidetään ja kehitetään"
kategoriaan.

Päätös:
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti
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Muut asiat
Yhteisen kirkkoneuvoston pu heenjohtaja, Hämeenlin na-Vanajan seu raku nnan
kirkkoherra Timo Kalaja kiitti valtuutettuja kuluneesta valtuustokaudesta 20152018. Samalla kiitettiin yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Erkki Alasta,
varapuheenjohtaja Leena Pietilää ja yhteisen kirkkoneuvoston
varap u heenjohtaja Au lis Ansaharj ua kukkatervehdyksel lä. Myös valtu uston
puheenjohtajat käyttivät puheenvuorot ja puheenvuoroissaan he kiittivät sekä
valtuutettuja että työntek'rjöitä kuluneesta neljästä vuodesta.

54S
Seuraava kokous
Uusi yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu torstaina 24.1.2018 klo 18 alkaen
Keskusseurakuntatalolla, Rauhankatu 14, Hämeenlinna'

55S
Valitusosoitus
pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus sekä
todettiin-pöytäkirjan pykälät, joista kirkkolain 24 luvun 5 $:n mukaan ei saa
tehdä t<irkoitisvaiitustä eikä hallintolainkäyttölain 5 $:n 1 momentin nojalla
hakemusmenettelyyn,
ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen
täytäntöönpanoa.
tai
valmistelua
koska päätös koskee vain

56S
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Päätti kokouksen
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