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Kokousaika

Nro 1
Sivu 1

Torstai 2.6.2022 klo 18.00 – 20.40
Poltinahon seurakuntatalo, Hämeenlinna

Läsnä

Ilonen-Teivonen Liisa
Nurminen Tiia
Rehuttu Juha
Aaltonen Kalervo
Ahonen Antti (saapui 19.11 § 6)
Alanen Erkki
Ansaharju Aulis
Appelroth Ulla
Heikkilä Henna
Heiskanen Kari
Hieta Antti
Hietanen Riitta
Häppölä Anna-Kaisa
Isosuo Juha
Jaalama Erkki
Kaloinen Sara
Kaunisto Timo
Kivikko Jaana
Kylliänen Kylli
Levaniemi Jonni
Mohr Pia-Nina (poistui 20.20 § 9)
Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Palomäki Ari
Piirainen Antti
Pänkäälä Outi
Rautio Sari
Rusko-Laitinen Jaana
Saarinen Helge
Sortila Terhi
Vainio Jarmo

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, pj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, vpj
jäsen

Vranki-Niemi Tuula
Koskela Heikki
Huostila Mari
Kartano Ulla
Lindholm Sinikka
Silpola Hannu
Tuomi Marita
Isomöttönen Ahti
Kaura Merja
Mäkinen Helena
Nyholm Soila
Tiesmaa Leena
Vihriälä Ville

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

Ulvinen Heli, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Reinikainen Kimmo, Vanhanen Tapani, Roine Kalle, Kevätsalo-Vuorio HannaLeena, Laaksonen Reetta, Fagerlund Hannu ja Lehtonen Ville
Käsitellyt asiat

§ 1 - 15

Allekirjoitukset
Puheenjohtaja Antti Hieta
Pöytäkirjan
tarkastus

Pöytäkirja
yleisesti
nähtävillä

Paikka ja aika

Hämeenlinna 7.6.2022

Allekirjoitukset

Kari Heiskanen

Paikka ja aika

Todistaa
Otteen oikeaksi
todistaa:

Sihteeri Ville Lehtonen

Jarmo Vainio

Palvelutoimisto, Hämeenlinna 8.6.2022 – 8.7.2022

Ville Lehtonen, talous- ja hallintojohtaja

HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Pöytäkirja
2.6.2022

YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

Nro 1
Sivu 2

1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Lammin seurakunnan kirkkoherra Heli Ulvinen
piti alkuhartauden.

2§
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/palvelutoimistojen ilmoitustauluille 25.5. –
8.7.2022 väliseksi ajaksi.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille keskiviikkona 25.5.2022.
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 kokouksen
alkaessa. Myöhästymisestä ilmoittanut Antti Ahonen saapui klo 19.11.
Esteestä olivat ilmoittaneet Ville Honkasaari, Mika Einiö, Mia Heinonen, Julianna
Koivu, Lauri Lindqvist, Pentti Nyholm, Marianna Roine, Riitta Aumo, Terhi Kyhkynen ja
Sinikka Hakala. Poissaolijoiden tilalle kutsuttiin varajäsenet, joista paikalle saapuivat
Ahti Isomöttönen, Merja Kaura, Helena Mäkinen, Soila Nyholm, Leena Tiesmaa ja Ville
Vihriälä. Poissa olivat Matti Rantti, Maria Mäki-Uuro-Tuiskunen, Olli Ilomäki ja Jari
Eerola.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Heiskanen ja Jarmo
Vainio.

4§
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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5§
Ilmoitusasiat
Yhteiseen kirkkovaltuustoon Kalvolan seurakunnasta valittu pitkäaikainen
luottamushenkilö Esko Nyyssönen on menehtynyt. Hänen tilalleen varsinaiseksi
jäseneksi Yhteinen seurakunta -listalta nousee Heikki Koskela.
Kalvolan kirkkoherra Kalle Roine piti muistopuheen ja yhteinen kirkkovaltuusto piti
hiljaisen hetken Eskon kunniaksi ja muistolle.
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6§
Seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
varainhoitovuodelta 2021
Yhteinen kirkkoneuvosto 2 / 10.3.2022 / § 27
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän taloussäännön 22 §:n mukaan yhteinen
kirkkoneuvosto huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n
mukaisesti. Tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä ja sen allekirjoittavat
päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja taloushallinnosta vastaava viranhaltija.
Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista ja se laaditaan
kirkkohallituksen antaman ohjeen mukaisesti. Tasekirja sisältää tilinpäätöslaskelmat
(tuloslaskelma,
tase,
rahoituslaskelma),
toimintakertomuksen,
talousarvion
toteutumisvertailun, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnän sekä
kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset.
Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua ja yhteisen
kirkkovaltuuston on hyväksyttävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tasekirja,
jonka sivut on numeroitu ja joka on sidottu, säilytetään pysyvästi. Tilintarkastuskertomus
liitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäviin tilinpäätösasiakirjoihin.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilinpäätös oli ylijäämäinen 473.964,03 euroa (vuonna
2020 ylijäämä 780.211,73). Ennustettua suurempi ylijäämä johtui ennen kaikkea
talousarviota suuremmasta kirkollisverokertymästä ja hyvistä rahoitustuotoista.
Kirkollisveroja tilikaudella kertyi 11.215.801 (10.955.620) euroa ja valtionkorvausta
1.321.788 (1.304.592) euroa. Kirkollisverotuloja kertyi 802.175 euroa enemmän kuin mitä
talousarviossa ennustettiin ja 260.181 euroa enemmän kuin vuonna 2020.
Toimintatuotot (ilman sisäisiä eriä) olivat 2.006.591 (2.075.480) euroa. Toimintakulut
olivat -12.352.047 (-11.629.770) euroa. Rahoitustuottoja kertyi tilikauden aikana 444.581
(209.586) euroa. Tuloslaskelmassa olevat poistot olivat tilikaudelta yhteensä -901.288 (928.326) euroa, josta kertaluonteisia lisäpoistoja on -285.791 (-252.157) euroa.
Tilikauden aikaisista investoinneista merkittävin oli Kalvolan kirkon uudet virtuaaliurut
(75.000 euroa).
Rahoituslaskelma osoittaa, että seurakuntayhtymän rahavarat ovat tilikauden aikana
lisääntyneet 1.457.329 (1.887.754) euroa.
Yhtymällä oli tilinpäätöshetkellä noteeratuissa arvopapereissa ja pankkitileillä yhteensä
18.606.680 (17.149.351) euroa. Seurakuntayhtymän noteeratut sijoitukset ja
rahoitusarvopaperit on kirjattu hankinta-arvoon tai sitä alempaan markkina-arvoon.
Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli 2.024.209 (1.779.884) euroa, josta 1.022.312
(1.026.699) euroa on lomapalkkavelkoihin liittyviä jaksotuksia. Pitkäaikaista vierasta
pääomaa ei seurakuntayhtymällä ole.
Liitteenä 4 on seurakuntayhtymän tasekirja vuodelta 2021.
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyy ja allekirjoittaa seurakuntayhtymän
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2021 sekä luovuttaa aineiston edelleen
tilintarkastajille.
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Päätös: Esityksen mukaan.
Yhteinen kirkkoneuvosto 4 / 2.6.2022 / § 62
Tilintarkastus pidettiin 24.5.2022. Liitteenä 3 on tilintarkastaja Mari Säynätjoen
allekirjoittama tilintarkastuskertomus 2021. Yhteenveto vuoden 2021 tilintarkastuksesta
(luottamuksellinen) esitellään kokouksessa. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen
hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä seurakuntayhtymän hallintoa ja taloutta
hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 2021.
Talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää tilinpäätös- ja toimintakertomuskirjan sekä
tilintarkastuskertomuksen yhteiselle kirkkovaltuustolle ja esittää, että yhteinen
kirkkovaltuusto
1. hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2021,
2. päättää, että tilikauden ylijäämäksi kirjataan 473.964,03 euroa ja ylijäämä siirretään
taseen ylijäämien tilille,
3. päättää, että hautainhoitorahaston tilikauden alijäämäksi kirjataan 6.983,32 euroa ja
alijäämä kirjataan hautainhoitorahaston omiin pääomiin,
4. päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2021.
Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto
Liitteenä 1 on seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021
ja tilintarkastaja Mari Säynätjoen 24.5.2022 allekirjoittama tilintarkastuskertomus
sekä johdon vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto
1. hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2021,
2. päättää, että tilikauden ylijäämäksi kirjataan 473.964,03 euroa ja ylijäämä
siirretään taseen ylijäämien tilille,
3. päättää, että hautainhoitorahaston tilikauden alijäämäksi kirjataan 6.983,32
euroa ja alijäämä kirjataan hautainhoitorahaston omiin pääomiin,
4. päättää myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2021.
Päätös:
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2021,
2. päätti, että tilikauden ylijäämäksi kirjataan 473.964,03 euroa ja ylijäämä
siirretään taseen ylijäämien tilille,
3. päätti, että hautainhoitorahaston tilikauden alijäämäksi kirjataan 6.983,32
euroa ja alijäämä kirjataan hautainhoitorahaston omiin pääomiin,
4. myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2021.

HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Pöytäkirja
2.6.2022

YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

Nro 1
Sivu 6

7§
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan alueen tilojen ja toimintojen
uudelleenjärjestelemiseksi laadittu tarveselvitys ja päätös uuden seurakuntatalon
suunnittelun jatkamisesta
Yhteinen kirkkovaltuusto 1 / 24.9.2020 / § 9
Konsultti RH OY / Riku Hyttinen on laatinut Poltinahon uuden seurakuntatalon
tavoitehintalaskelmat kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan toukokuussa hyväksymän
tilaluettelon mukaisesti. Pihapysäköinti vaihtoehdossa uuden seurakuntatalon tavoitehinta-arvio
on 14.871.000 euroa (liite 6) ja pysäköintihalli vaihtoehdossa vastaavasti 16.816.000 euroa (liite
7). Tilaohjelma on liitteenä 8.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Hannu Fagerlund esittelee annetun
aineiston kokouksessa.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto käy läpi laaditun Poltinahon uuden seurakuntatalon tilaohjelman ja
tavoitehintalaskelmat. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että päätös tilojen sijainnin osalta avataan
ja tutkitaan uudelleen sekä vaihtoehtojen lisääntymisen että muuttuneen ajattelun myötä.
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja antoi ennen keskustelua muutetun päätösesityksen.
Puheenjohtajan muutettu päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto käy läpi laaditun Poltinahon uuden seurakuntatalon tilaohjelman ja
tavoitehintalaskelmat. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että päätös tilojen sijainnin osalta
avataan ja tutkitaan uudelleen sekä vaihtoehtojen lisääntymisen että muuttuneen ajattelun
myötä.
Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavat tehtävät:
1. Asettaa työryhmän laatimaan suunnitelman Hämeenlinnan-Vanajan seurakuntatalojen tilojen ja
toimintojen uudelleen järjestämisestä. Työryhmässä tulee olla edustus Hämeenlinna-Vanajan
seurakunnan ja seurakuntayhtymän työntekijöistä, Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostosta,
yhteisestä kirkkoneuvostosta sekä asiantuntijaosaamista tilakysymysten
ratkaisemisesta. Työryhmän tulee perustaa suunnitelmansa Hämeenlinna-Vanajan strategiassa
esitettyyn ajatteluun toiminnan vaatimista tiloista ja seurakuntayhtymän voimassa olevasta
kiinteistöstrategiasta nouseviin reunaehtoihin.
2. Selvittää Poltinahon - ja Keskusseurakuntatalon kiinteistöjen korjaustarpeen kustannukset
kuntotutkimusten kautta.
Yhteinen kirkkovaltuusto pyytää yhteistä kirkkoneuvostoa esittämään tehtävänannon mukaisen
etenemisaikataulun seuraavassa yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa.
Asiasta käydyn vilkkaan keskustelun aikana puheenjohtajan muutettu päätösesitys sai usean
valtuutetun kannatuksen. Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Sara Kaloinen esitti puheenjohtajan
muutettuun päätösesitykseen lisäyksenä Poltinahon- ja Keskusseurakuntatalon kiinteistöjen
markkinahinnan selvittämistä. Antti Ahonen kannatti esitystä.
Puheenjohtaja antoi keskustelun jälkeen uuden muutetun päätösesityksen, johon on lisätty kohta
3.
Puheenjohtajan uusi muutettu päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto käy läpi laaditun Poltinahon uuden seurakuntatalon tilaohjelman ja
tavoitehintalaskelmat. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että päätös tilojen sijainnin osalta
avataan ja tutkitaan uudelleen sekä vaihtoehtojen lisääntymisen että muuttuneen ajattelun
myötä.
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Lisäksi Yhteinen kirkkovaltuusto antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavat tehtävät:
1. Asettaa työryhmän laatimaan suunnitelman Hämeenlinnan-Vanajan seurakuntatalojen tilojen ja
toimintojen uudelleen järjestämisestä. Työryhmässä tulee olla edustus Hämeenlinna-Vanajan
seurakunnan ja seurakuntayhtymän työntekijöistä, Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostosta,
yhteisestä kirkkoneuvostosta sekä asiantuntijaosaamista tilakysymysten
ratkaisemisesta. Työryhmän tulee perustaa suunnitelmansa Hämeenlinna-Vanajan strategiassa
esitettyyn ajatteluun toiminnan vaatimista tiloista ja seurakuntayhtymän voimassa olevasta
kiinteistöstrategiasta nouseviin reunaehtoihin.
2. Selvittää Poltinahon - ja Keskusseurakuntatalon kiinteistöjen korjaustarpeen kustannukset
kuntotutkimusten kautta.
3. Selvittää Poltinahon - ja Keskusseurakuntatalon markkinahinnan tarkoituksenmukaisessa
vaiheessa.
Yhteinen kirkkovaltuusto pyytää yhteistä kirkkoneuvostoa esittämään tehtävänannon mukaisen
etenemisaikataulun seuraavassa yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa.
Päätös:
Puheenjohtajan uusi muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Yhteinen kirkkoneuvosto 6 / 3.12.2020 / § 87
Syyskuun valtuuston kokouksen jälkeen valmistelua ja keskustelua asetettavasta työryhmästä on
käyty mm. Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouksissa, kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnan kokouksessa ja seurakuntayhtymän johtoryhmän kokouksissa. Keskusteluissa on
noussut esille pieni, tehokas mutta kuitenkin laaja-alaista kokonaisnäkemystä edustava työryhmä.
Tämän perusteella työryhmän kokoonpanoksi esitetään kahdeksaa (8) varsinaista jäsentä
edustaen Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan ja seurakuntayhtymän työntekijöitä, HämeenlinnaVanajan seurakuntaneuvostoa, yhteistä kirkkoneuvostoa sekä kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokuntaa. Työryhmän varsinaisiin jäseniin tulee kuulua myös yksi asiantuntijajäsen.
Varsinaisten jäsenten lisäksi työryhmällä on mahdollisuus kutsua kokouksiinsa lisää asiantuntijoita
ja henkilöstöä tarpeen mukaisesti. Työryhmän tulee perustaa suunnitelmansa HämeenlinnaVanajan strategiassa esitettyyn ajatteluun toiminnan vaatimista tiloista ja seurakuntayhtymän
voimassa olevasta kiinteistöstrategiasta nouseviin reunaehtoihin.
Vuoden 2021 talousarvioon on Poltinahon seurakuntatalon ja Keskusseurakuntatalon
kuntotutkimusten tekemiseen varattu määrärahaa 80.000 euroa. Näiden tekemiseen,
sisäilmatutkimuksen analysointiin ja loppuraportin tekemiseen arvioidaan kuluvan 2-3 kuukautta
aloittamisesta. On tärkeää, että kuntoarvioiden tekeminen käynnistetään pikaisesti.
Työryhmä työskentelylle varataan kevätkausi ja alkusyksy 2021. Väliraportti työstä annetaan
yhteiselle kirkkoneuvostolle 26.8.2021 (esitellään edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle 23.9.2021)
ja tavoitteena on saada työ valmiiksi viimeistään joulukuun 2021 alkuun mennessä. Kysymys
Hätilän seurakuntatalon tulevaisuudesta on kytkettävä oleelliseksi osaksi työryhmän työtä samoin
kuin kysymykset kaikkien muidenkin tilojen sijaintipaikoista.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1. nimeää kahdeksan (8) jäseniseen työryhmään koskien Hämeenlinna-Vanajan
seurakuntatalojen tilojen ja toimintojen uudelleen järjestelyä kaksi (2) jäsentä HämeenlinnaVanajan seurakuntaneuvostosta, kaksi (2) jäsentä yhteisestä kirkkoneuvostosta, yhden (1)
jäsenen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnasta, yhden (1) jäsenen Hämeenlinna-Vanajan
seurakunnan henkilöstä, yhden (1) jäsenen seurakuntayhtymän henkilöstöstä sekä yhden (1)
asiantuntijajäsenen
2. nimeää työryhmän puheenjohtajan
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3. päättää, että Poltinahon seurakuntatalon ja Keskusseurakuntatalon kuntotutkimusten hankinta
käynnistetään mahdollisimman nopeasti
4. päättää, että väliraportti työryhmän työskentelystä käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston
kokouksessa 26.8.2021.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1. nimesi kahdeksan (8) jäseniseen työryhmään jäseniksi Erkki Alasen ja Timo Kauniston
Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostosta, Riitta Hietasen ja Iija Filenin yhteisestä
kirkkoneuvostosta, Hannu Fagerlundin kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnasta, Kimmo
Reinikaisen Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan henkilöstöstä, Ville Lehtosen
seurakuntayhtymän henkilöstöstä sekä Jarmo Kulmalan asiantuntijajäseneksi
2. nimesi työryhmän puheenjohtajaksi Riitta Hietasen
3. päätti, että Poltinahon seurakuntatalon ja Keskusseurakuntatalon kuntotutkimusten hankinta
käynnistetään mahdollisimman nopeasti
4. päätti, että väliraportti työryhmän työskentelystä käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston
kokouksessa 26.8.2021.
Yhteinen kirkkoneuvosto 7 / 2.12.2021 / § 112
Yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä on työskennellyt ahkerasti laatiessaan suunnitelmaa
Hämeenlinnan-Vanajan seurakuntatalojen tilojen ja toimintojen uudelleen järjestämisestä.
Työryhmä esitteli väliraporttinsa yhteiselle kirkkoneuvostolle 26.8.2021 sekä yhteiselle
kirkkovaltuustolle 23.9.2021.
Työryhmä näkee, että toiminnan lähtökohta konkretisoituu Hämeenlinna-Vanajan
seurakuntaneuvoston lausunnossa tilasuunnitelmasta (koko lausunto liitteenä 3).
Seurakuntaneuvoston lausuntoon on vaikuttanut seurakuntaneuvoston asettaman tilaajatteluryhmän raportti. Lausunnon tiivistelmä on seuraava: ”Tilatarvetyöryhmä on etsinyt
ratkaisua yhden tai kahden tilan malliin ja tilojen sijaintiin. Hämeenlinna-Vanajan
seurakuntaneuvosto toteaa edellä sanotun perusteella, että tavoitteen tulee olla yksi yhteinen tila,
jossa sekä koko seurakunnan työntekijät että yhtymän työntekijät työskentelevät samassa
paikassa. Vapaaehtoisten ja osallistuvien seurakuntalaisten kokoavat tilat pitäisi voida
valtaosaltaan sijoittaa samaan paikkaan. Tilojen tulee olla yhteiskäyttöisiä.
Tilojen läheisyys siellä missä ihmiset luonnollisesti liikkuvat on merkittävää. Sellaisesta paikasta
käsin avautuvat mahdollisuudet myös keskeisten ulkotilojen haltuunottamiselle. Esteettömyys ja
saavutettavuus ovat tärkeitä kokoavan toiminnan edellytyksiä. Tila keskustan läheisyydessä luo
paremmat edellytykset toiminnalle.
Ekologisuus, muunneltavuus, yhteiskäyttöisyys ja taloudellisuus ovat merkittävässä roolissa.
Tiloista on voitava luopua käytön vähetessä. Tilojen on oltava työn tekemiselle turvallisia. Tilan
koko on mitoitettava oikein. Tilan olisi oltava pääosin omassa omistuksessa.”
Työryhmä on tehnyt työnsä siihen asti, mikä on tällä hetkellä mahdollista. Työryhmästä
riippumattomista syistä niin aikataulu- kuin kustannusasiat ovat vielä osittain avoimia.
Työryhmän puheenjohtaja Riitta Hietanen ja jäsen kirkkoherra Kimmo Reinikainen esittelivät
kokouksessa tarkemmin työryhmän työtä.
Vt. talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käy keskustelun Hämeenlinna-Vanajan seurakuntatalon sijainnista ja
pyytää työryhmää jatkamaan vielä aikataulun ja kustannusten selvittämistä. Sekä pyytää
yhteiseltä kirkkovaltuustolta lisäaikaa maaliskuun loppuun saakka näiden asioiden selvittämiseksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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Yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä on jatkanut työskentelyään laatiessaan
suunnitelmaa Hämeenlinnan-Vanajan seurakuntatalojen tilojen ja toimintojen uudelleen
järjestämisestä. Koska tilat ovat vasta suunnitteluvaiheessa, eikä sijaintia ole päätetty, on
mahdotonta tässä vaiheessa esittää tarkkaa tilasuunnitelmaa. Toimitiloja on jatkossakin
uuden seurakuntatalon lisäksi ympäri kaupunkia. Erityisesti pienten lasten kerhot, perheja partiotoiminta painottuu niille alueille, joilla lapsiperheet asuvat.
Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston selvityksen mukaisesti uuden
seurakuntatalon pitäisi sijaita ydinkeskustassa.
Sekä työryhmän että seurakuntaneuvoston tahtotila on kytkeä myös seurakunnan
henkilöstö päätöksentekoon. Erityisesti muualla kuin keskitetyssä seurakuntatalossa
järjestettävät toiminnot kaipaavat keskusteluja. Lisäksi on hyvä purkaa työaloilta tulleita
viestejä eri tilojen ja toimintojen saavutettavuudesta yhdessä. Tätä tarkoitusta varten
henkilöstö kutsuttiin 27.4.2022 keskustelemaan yhdessä tilatarvetyöryhmän edustajien
kanssa ja antamaan asiantuntijainformaatiota tilatarvetyöryhmän lausuntoa varten.
Lapsivaikutusten arviointi:
Keskustelussa seurakuntatalon sijainnista tulee huomioida lasten mahdollisuus osallistua
tilassa järjestettävään toimintaan ja muut lapsivaikutukset. Hämeenlinna-Vanajan
seurakuntaneuvosto on viestittänyt vahvasti, että Hämeenlinnan ruutukaavakeskusta ei
voi jäädä ilman keskeistä toimitilaa. Mikäli seurakunnan päätoimitila rakennetaan
ydinkeskustaan, tulee selvittää kuinka lapset ja nuoret sinne kulkevat.
Polkupyörillä ja mopoilla tuleville nuorille tarvitaan parkkipaikat riittävän lähelle.
Pikkulapsiperheiden liikkuminen tilaan tulee olla riittävän helppoa ja turvallista
useammankin pienen lapsen kanssa. Nuorten liikkuminen tilan läheisyydessä tulee olla
turvallista vielä illalla päättyvien toimintojen jälkeen. Toimintaan osallistujien mahdollinen
saatto ja haku autolla pitää olla turvallisesti järjestetty.
Liitteenä 4 on tilatyöryhmän suunnitelmaluonnos tilojen uudelleen järjestelystä.
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee liitteenä 4 olevan suunnitelmaluonnoksen ja käy
keskustelun seurakuntatalon sijaintipaikasta.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostolta
lausunnon seurakuntatalon sijaintipaikasta.
*****
Asiasta käydyn pitkän keskustelun jälkeen talous- ja hallintojohtaja antoi muutetun
päätösesityksen.
Talous- ja hallintojohtajan muutettu päätösesitys:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee liitteenä 4 olevan suunnitelmaluonnoksen ja käy
keskustelun seurakuntatalon sijaintipaikasta.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostolta
lausunnon seurakuntatalon sijaintipaikasta. Lausunnon perusteella valmistellaan
esitys tulevalle yhteiselle kirkkovaltuustolle seurakuntatalon sijaintipaikasta.
Päätös:
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.
Yhteinen kirkkoneuvosto 4 / 2.6.2022 / § 61
Liitteenä 1 on Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilatyöryhmän loppuraportti
”Suunnitelma Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan tilojen uudelleenjärjestelystä”.
Liitteenä 2 on Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto
yhteiselle kirkkoneuvostolle, koskien uuden seurakuntatalon rakentamista.
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Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto,
1. Merkitsee Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston lausunnon tiedoksi,
2. Esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää Hämeenlinna-Vanajan uuden
seurakuntatalon suunnittelun jatkamista, sillä ajatuksella, että uusi seurakuntatalo
sijaitsee Hämeenlinnan ruutukaava-alueella.
3. Päättää, että hankitaan ulkopuolisen tahon tekemä taloudellinen vertailu keskustan
seurakuntatalokohteista kesän 2022 aikana,
4. Pyytää, että seurakuntayhtymän tilatyöryhmä käsittelee ja antaa lausunnon saadusta
kohteiden vertailusta, ennen kuin ne toimitetaan yhteiselle kirkkoneuvostolle
Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto
Liitteenä 2 on Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilatyöryhmän loppuraportti
”Suunnitelma Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan tilojen uudelleenjärjestelystä”.
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvosto on antanut lausunnon
toimitilasta. Lausunnossaan seurakuntaneuvosto toteaa mm.
”Tilojen saavutettavuus on merkittävä tekijä. Vain keskustassa sijaitseva toimitila
on tasapuolinen eri puolilla kaupunkia asuville hämeenlinnalaisille. Lisäksi
keskusta-alueen asuntomassa on laajeneva. Keskustassa asuu ihmisiä, joille
jalkaisin (ml. lastenvaunut ja liikkumista avustavat laitteet) saavutettavalla tilalla
on merkitystä. Autottomien osuus on merkittävä. Keskustatoimitila on isossa
kuvassa keskeinen ratkaisu toimitilalle.
Myös keskustaan sijoittuva tilaratkaisu sisältää haasteita. Keskustan
toimitilaratkaisu tuottaa sellaisen parkkipaikkaongelman, joka on ratkaistava
toimitilaratkaisun yhteydessä, vaikka se toisi kustannuksia. Kasvatuksen
toimialan kannalta ratkaisu sijoittaa toimitila keskustaan sisältää lasten ja
perheiden osalta haasteen, jota ei saa sivuuttaa. Työalan huoli toiminnan
kävijämääristä on kuultava ja toimenpiteitä, jotka estävät notkahduksen, on
tuettava voimakkaasti sijaintiratkaisun yhteydessä mm. liikennejärjestelyin ja
kevyen liikenteen ratkaisuin. Tavoitteena tulee olla, että keskustassa sijaitseva
toimitila muodostaa myös kasvatuksen toimialalle sellaisia uusia mahdollisuuksia,
jotka korvaavat työalan menettämiä totuttuja toimintaedellytyksiä.
Kumotun tilapäätöksen, seurakunnan tulevaisuustyöskentelyn tulosten ja
tilatarvetyöryhmän työn tuloksena seurakuntaneuvosto lausuu edellä esitetyn
perusteella painokkaasti, että seurakunnan tulevan toimitilan on sijaittava
keskusta-alueella. Suunnittelu Rauhankadun uudisrakennuksesta ja toisaalta
neuvottelut Ykköskorttelin vastuutahojen kanssa on aloitettava pikaisesti.”
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää
Hämeenlinna-Vanajan uuden seurakuntatalon suunnittelun jatkamista, sillä
ajatuksella, että uusi seurakuntatalo sijaitsee Hämeenlinnan ruutukaava-alueella.
****
Asiasta käydyn vilkkaa keskustelun aikana valtuutettu Jonni Levaniemi teki
muutosehdotuksen päätösesitykseen, joka oli seuraava: Yhteinen kirkkovaltuusto
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päättää Hämeenlinna-Vanajan uuden seurakuntatalon suunnittelun jatkamista,
sillä ajatuksella, että uusi seurakuntatalo sijaitsee joko Rauhankadulla tai
Poltinaholla. Ehdotusta kannatti valtuutettu Henna Heikkilä.
Valtuutettu Jaana Rusko-Laitinen teki kolmannen päätösesityksen: Yhteinen
kirkkovaltuusto päättää Hämeenlinna-Vanajan uuden seurakuntatalon
suunnittelun jatkamista, sillä ajatuksella, että uusi seurakuntatalo sijaitsee
Poltinaholla. Ehdotusta ei kannatettu.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen:
Ne valtuutetut, jotka kannattavat pohjaesitystä äänestävät JAA. Ne valtuutetut,
jotka kannattavat Jonni Levaniemen ehdotusta äänestävät EI.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Äänestys suoritettiin seisomaan nousten, koska äänimäärät eivät täsmänneet
suoritettiin uusintaäänestys. Jokainen valtuutettu äänesti vuorollaan ääneen
sanoen joko JAA tai EI. Liitteenä 6 olevan äänestysluettelon mukaan JAA ääniä
annettiin 35 ja EI ääniä 8.
Äänestystuloksen mukaan yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys pysyy.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää
Hämeenlinna-Vanajan uuden seurakuntatalon suunnittelun jatkamista, sillä
ajatuksella, että uusi seurakuntatalo sijaitsee Hämeenlinnan ruutukaava-alueella.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Valtuutetut Jonni Levaniemi ja Jaana Rusko-Laitinen ilmoittivat suullisesti eriävän
mielipiteensä päätöksestä.
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8§
Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako valtuustokaudelle 2023 - 2026
Yhteinen kirkkoneuvosto 3 / 12.5.2022 / § 46

Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022. Seurakuntavaaleissa valitaan vuosiksi 2023 2026 jäsenet sekä seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon, että kunkin
seurakunnan seurakuntaneuvostoon.
Vaalin käytännön järjestelyt hoitavat kunkin seurakunnan seurakuntaneuvoston
valitsemat vaalilautakunnat.
Kirkkolain 11 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan yhteisen kirkkovaltuuston “jäsenten
paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa tai, jos seurakuntia on
enemmän kuin kaksikymmentä, yksi paikka. Muut paikat jaetaan seurakuntien
väkilukujen suhteessa. Paikkojen jaon vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto kutakin
vaalikautta varten.”
Kirkkojärjestyksen 10 luvun 9 §:n 2 momentin mukaan “yhteinen kirkkovaltuusto
vahvistaa viimeistään vaalivuoden kesäkuussa kirkkolain 11 luvun 7 §:n 2 momentin
mukaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten paikkojen jaon yhtymään
kuuluvien seurakuntien lukumäärän sekä seurakunnissa vuoden alussa olleiden
väkilukujen perusteella.”
Kirkkojärjestyksen 10 luvun 9 §:n mukaan yhtymän yhteisen kirkkovaltuuston paikkaluku
on 51, jos väkiluku on 40.001 - 150.000.
Kuluvalla valtuustokaudella 2019 - 2022 on yhteisessä kirkkovaltuustossa ollut
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnalla 35 paikkaa, Lammin seurakunnalla 7 paikkaa,
Hauhon seurakunnalla 5 paikkaa ja Kalvolan seurakunnalla 4 paikkaa.
Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako valtuustokaudelle 2023 - 2026 muodostuu liitteen 6
mukaisesti.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa liitteen 6
mukaisen yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon valtuustokaudelle 2023 - 2026 siten, että
1. Kalvolan seurakunnan liitoksen Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kanssa
toteutuessa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnalle tulee 40 paikkaa, Lammin
seurakunnalle 7 paikkaa ja Hauhon seurakunnalle 4 paikkaa.
2. Jos Kalvolan seurakunnan liitos Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan ei toteudu
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnalle tulee 36 paikkaa, Lammin seurakunnalle 6
paikkaa, Hauhon seurakunnalle 5 paikkaa ja Kalvolan seurakunnalle 4 paikkaa.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto
Kirkkohallituksen täysistunto päätti 25.5.2022 Kalvolan seurakunnan liittämisestä
Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan. Päätös ei ole kokoushetkellä 2.6.2022 vielä
lainvoimainen mutta täysistunnon päätöksen mukaan päätöksen edellyttämiin
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täytäntöönpanotoimenpiteisiin on asianomaisten ryhdyttävä hyvissä ajoin ennen
päätöksen voimaantulopäivää mahdollisista valituksista huolimatta.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa liitteen 3 mukaisen yhteisen kirkkovaltuuston
paikkajaon valtuustokaudelle 2023 – 2026 siten, että Hämeenlinna-Vanajan
seurakunnalle tulee 40 paikkaa, Lammin seurakunnalle 7 paikkaa ja Hauhon
seurakunnalle 4 paikkaa.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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9§
Määräalan myynti Tuuloksen seurakuntatalon kiinteistöstä
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 1 / 22.2.2022 / § 13
Hannes Vähäsöyrinki Puusepänliike Hannes Oy:stä on 14.2.2022 lähettämässään sähköpostissa
ilmaissut halukkuutensa ostaa lisämaata Hämeenlinnan seurakuntayhtymältä yritystoimintansa
laajentamiseen. Kiinteistöllä on käyty katselmus ostajan edustajan arkkitehti Sakari Miettusen ja
projektipäällikkö Hannu Fagerlundin kanssa 11.2.2022.
Katselmuksen pohjalta arkkitehti Sakari Miettunen on lähettänyt päivitetyn karttapohjan (liite 10),
jossa on esitetty kiinteistöstä Liikilä 109-596-6-42 hankittavaksi pyydetty määräala. Määräalan
suuruus on noin 10 000 m2 ja lopullinen laajuus määritetään lohkomiskartoituksessa.
Kiinteistön osa on asemakaavassa merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (M), eikä siinä ole
osoitettu kiinteistön osalle rakennusoikeutta. Kiinteistön osalla sijaitseva kartan mukainen
peltoalue on noin 5 000 m2, metsäalue on noin 4 000 m2 ja pellon eteläpäädyssä oleva alue noin
1 000 m2. Määräalan eteläpäästä kulkee läpi Maaherranoja.
Määräalalle on tarkoitus laajentaa puusepänliikkeen yritystiloja, liitteen esittämän
karttaluonnoksen mukaisesti.
Määräalan pelto-osuus on vuokrattuna maanviljelijä Jari Eerolalle. Jari Eerola on ilmoittanut
valmiudesta sanoa vuokrasopimus irti heti, mikäli määräala myydään Puusepänliike Hannes
Oy:lle.
Maanmittauslaitoksen vuoden 2021 tilastojen mukaan rakentamattomat viljelysmaat 2-5 ha
mediaani euroa/ha hinta on ollut Kanta-Hämeessä 8 136 euroa ja rakentamattomat metsämaat 25 ha mediaani euroa/ha hinta on ollut Kanta-Hämeessä 4 000 euroa.
Metsämaalla olevan puuston hinnaksi on arvioitu 2 600 euroa.
Projektipäällikön päätösesitys:
Johtokunta päättää kiinteistöstä Liikilä 109-596-6-42 esitetyn noin 10 000 m2 määräalan
myynnistä Puusepänliike Hannes Oy:lle kokonaishintaan 8 668 euroa. Lopullinen pinta-ala
määräytyy lohkomistoimituksen jälkeen. Kauppahinta on kiinteä, eikä lopullinen neliömäärä
vaikuta kauppahintaan. Ostaja vastaa määräalan kaupanteko- ja lohkomiskuluista. Ostaja vastaa
määräalan kaavoitus ja poikkeuslupakuluista, eikä rakennusluvan kielteinen päätös ole peruste
kaupan purulle.
Johtokunta lähettää päätöksen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja valtuuttaa talous- ja
hallintojohtajan tekemään myynnin päätöskierroksen jälkeen.
Projektipäällikön muutettu päätösesitys:
Johtokunta hyväksyy ostotarjouksen. Samalla johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että
se esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle noin 10 000 m2 suuruisen määräalan myynnistä tilasta
Liikilä 109-596-6-42 Hannes Vähäsöyringille Puusepänliike Hannes Oy:stä hintaan 8 668 euroa.
Lopullinen pinta-ala määräytyy lohkomistoimituksen jälkeen. Kauppahinta on kiinteä, eikä
lopullinen neliömäärä vaikuta kauppahintaan. Ostaja vastaa määräalan kaupanteko- ja
lohkomiskuluista. Ostaja vastaa määräalan kaavoitus ja poikkeuslupakuluista, eikä rakennusluvan
kielteinen päätös ole peruste kaupan purulle.
Kaupan toteutuminen edellyttää kirkkohallituksen hyväksynnän.
Päätös:
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.
Yhteinen kirkkoneuvosto 2 / 10.3.2022 / § 30

Liitteenä 5 on karttapohja, jossa on esitetty kiinteistöstä Liikilä 109-596-6-42
hankittavaksi pyydetty määräala. Määräalan suuruus on noin 10 000 m2 ja lopullinen
laajuus määritetään lohkomiskartoituksessa.
Ostaja on tietoinen, että Kirkkolain 9 luvun 1-3 § edellyttää kiinteän omaisuuden
myymisen osalta yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen lisäksi Kirkkohallituksen
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vahvistuksen, joten lopullinen kaupanteon ajankohta selviää kirkkohallituksen käsittelyn
jälkeen. Tämä aikataulu sopii ostajalle.
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle noin hehtaarin suuruisen
määräalan myymistä kiinteistöstä Liikilä 109-596-6-42 Hannes Vähäsöyringille
Puusepänliike Hannes Oy:stä hintaan 8.668 euroa liitteenä olevan kartan mukaisena.
Lisäksi talous ja hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja, kun
Kirkkohallituksen virastokollegio on vahvistanut myynnin.
Päätös: Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto
Liitteenä 4 on karttapohja, jossa on esitetty kiinteistöstä Liikilä 109-596-6-42
hankittavaksi pyydetty määräala. Määräalan suuruus on noin 10 000 m2 ja
lopullinen laajuus määritetään lohkomiskartoituksessa.
Ostaja on tietoinen, että Kirkkolain 9 luvun 1-3 § edellyttää kiinteän omaisuuden
myymisen osalta yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen lisäksi Kirkkohallituksen
vahvistuksen, joten lopullinen kaupanteon ajankohta selviää kirkkohallituksen
käsittelyn jälkeen. Tämä aikataulu sopii ostajalle.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle noin hehtaarin
suuruisen määräalan myymistä kiinteistöstä Liikilä 109-596-6-42 Hannes
Vähäsöyringille Puusepänliike Hannes Oy:stä hintaan 8.668 euroa liitteenä
olevan kartan mukaisena.
Lisäksi talous ja hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja, kun
Kirkkohallituksen virastokollegio on vahvistanut myynnin.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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10 §
Virkojen lakkauttaminen
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 2 / 26.4.2022 / § 33
Hämeenlinnan kirkon, Hätilän kirkon ja Vanajan kirkon suntion virkoja ei ole täytetty vuonna 2015
tehdyn henkilöstöorganisaatiomuutoksen yhteydessä. Uudessa organisaatiossa sekä suntioiden
että siivooja-vahtimestarien nimikkeet yhtenäistettiin vahtimestareiksi. Virkojen tehtävät on
hoidettu työsopimussuhteisten vahtimestarien toimesta ja näin on tarkoituksenmukaista toimia
jatkossakin. Kiinteistösihteerin virkaa hoitanut henkilö jäi eläkkeelle 1.2.2021 ja siitä saakka
tehtäviä on hoitanut kiinteistö- ja hautaustoimen työsopimussuhteinen toimistosihteeri.
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
1.7.2022 alkaen
1. lakkautetaan Hämeenlinnan kirkon suntion virka, vaativuusryhmä 403,
2. lakkautetaan Hätilän kirkon suntion virka, vaativuusryhmä 401,
3. lakkautetaan Vanajan kirkon suntion virka, vaativuusryhmä 402,
4. lakkautetaan kiinteistösihteerin virka, vaativuusryhmä 501.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Yhteinen kirkkoneuvosto 3 / 12.5.2022 / § 48

Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että 1.7.2022 alkaen
1. lakkautetaan Hämeenlinnan kirkon suntion virka, vaativuusryhmä 403,
2. lakkautetaan Hätilän kirkon suntion virka, vaativuusryhmä 401,
3. lakkautetaan Vanajan kirkon suntion virka, vaativuusryhmä 402,
4. lakkautetaan kiinteistösihteerin virka, vaativuusryhmä 501.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että 1.7.2022 alkaen
1. lakkautetaan Hämeenlinnan kirkon suntion virka, vaativuusryhmä 403,
2. lakkautetaan Hätilän kirkon suntion virka, vaativuusryhmä 401,
3. lakkautetaan Vanajan kirkon suntion virka, vaativuusryhmä 402,
4. lakkautetaan kiinteistösihteerin virka, vaativuusryhmä 501.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

Pöytäkirja
2.6.2022

Nro 1
Sivu 17

11 §
Toimituspalkkiot
Yhteinen kirkkoneuvosto 3 / 12.5.2022 / § 52

Kirkon virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.3.2022-29.2.2024. Peruspalkkoja
korotetaan sopimuskauden ensimmäisenä vuonna 1.6.2022 lukien 2,0 %. Yleisen
palkkausjärjestelmän kokemuslisätaulukkoa on myös tarkistettu 1.6.2022 lukien. Lisäksi
kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ja
Kirkon alat ry suosittavat, että seurakunnat maksavat toimituspalkkiota uuden
suositussopimuksen mukaisesti (liite 7). Toimituspalkkioiden suositussopimuksen
käyttöönoton vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto.
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän toimituspalkkiot maksetaan Kirkon virka- ja
työehtosopimuksen suosituksen mukaisesti 1.6.2022 alkaen.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto
Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
ry. ja Kirkon alat ry suosittavat, että seurakunnat maksavat toimituspalkkiota
uuden suositussopimuksen mukaisesti (liite 5). Toimituspalkkioiden
suositussopimuksen käyttöönoton vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymän
toimituspalkkiot maksetaan Kirkon virka- ja työehtosopimuksen suosituksen
mukaisesti 1.6.2022 alkaen.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Pöytäkirja
2.6.2022

YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

Nro 1
Sivu 18

12 §
Muut asiat
Kirkolliskokousedustajat Aulis Ansaharju, Timo Kaunisto ja Antti Ahonen kertoivat
tärkeimmistä kirkolliskokouksen käsittelyssä olevista asioista.

13 §
Seuraavat kokoukset
Seuraavat yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ovat torstaina 22.9.2022
(veroprosentti) ja torstaina 15.12.2022 (talousarvio). Kokoukset alkavat klo 18.00
Poltinahon seurakuntatalolla.

14 §
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.

15 §
Kokouksen päättäminen
Lopuksi laulettiin Suvivirsi ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40.

