KUULUTUS / KOKOUSKUTSU
Hämeen lin nan seu raku ntayhtymän yhteisen kirkkovaltu uston kokous pidetään
torstaina 12,12.2019 klo 18.00 Keskusseurakuntatalon Ristin salissa, Rauhankatu 14,

Hämeenlinna.

Joulupuuro ja kokouskahvit klo 17.30 - 18.00.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Hämeenlinna-Vanajan
seurakunnan kirkkoherranvirastossa/palvelutoimistossa ajalla 19.12.2019 - 17.1.2020
toimiston aukioloaikoina.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
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Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäki rjanta rkastaj ien ja äänten laskij oiden val i nta
Kokouksen tyojärjestyksen hyväksym inen
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2022
Seurakuntayhtymän johtoryhmän kahden (2) jäsenen valitseminen
Muut asiat
Seuraava kokous
Valitusosoitus
Kokouksen päättäminen

Hämeen lin nassa 3.12.201

I

Antti Hieta
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ens i m mäis i I le varajäsen i I Ie Iähetetää n es itysl ista tiedoksi. Varajäsen kuts utaan

tarvittaessa erikseen kokoukseen puhelimella tai sähköpostilla
Mahdollisesta esteestä pyydämme ilmoittamaan Ville Lehtoselle puh. 040 804 9402
tai sähköpostilla vi I le.lehtonen@evl.fi
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42S
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen

43S
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle liitteen mukaisella kuulutuksella. Kokouskuulutus ja
asialista on asetettu nähtäville Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan ja Lammin
seurakuntien kirkkoherranvirastojen ilmoitustauluille 4.12.2019 - 17.1.2020 väliseksi
ajaksi.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 4.12.2019. Kirkkojärjestyksen
säännösten mukaisesti on kutsu asialuetteloineen lähetettävä yhteisen
kirkkovaltuuston jäsenille viikkoa ennen kokousta (KJ 8:5 $).

Päätös

44S

Pöytäki riantarkastaj ien ja äänten laskijoiden va I i nta
Va itaan ka ksi pöytäki
I

rj a

nta

rkastajaa ja äänten laskijaa

Päätös:

45S
Kokou kse n työjä riestyksen hyvä ksym i nen
Kokou ksen työj ärjestykseksi hyväksytään esitysl ista n m u kai nen jä rjestys

Päätös:
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46S
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2022
Yhteinen kirkkoneuvosto 4 / 13.6.2019 / 5 55 - Lähetekeskustelu seurakuntavhtvmän vuoden 2020
talousarvion laadin nan perusteista
Seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnittelu on rullaava siten, että talousarvion
valmistamisen yhteydessä laaditaan kolmen vuoden suunnitelma. Tbssa talousarviovuosi on
ensimmäinen ja sen /isäksl suunnittelu kattaa kaksi seuraavaa vuotta. Tällä keftaa laaditaan
tatousarvio vuodelle 2020, taloussuunnitelma vuosille 2021-2022 sekä vuosien 2020 - 2022
toi m i ntasu u n n itel m at.

Julkisen tatouden suunnitelmassa yuosl/e 2020-2023 ennakoidaan Suomen kansantalouden
talouskasvun hidastuvan vähitellen lähivuosina. Taantuman mahdollisuutta ei ajankohdan lopulla
voi sulkea pois. Vuoden 2020 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 prosenttia. Työttömyysasteen
ennustetaan alenevan edelleen tosin pienenevällä vauhdilla. Tämä alkaa lisäämään
työmarkkinoiden kireyttä, mikä puolestaan vahvistaa palkankorotuspaineita. Hämeenlinnan
työttömyysasfe o/l huhtikuun /opussa 8,6 % (koko maa 8,8 %). Hämeenlinnan kaupungin väkiluku
oti viime vuoden /opussa 67 532,1bssa o/l vähennystä edelliseen vuoteen 130 henkilöä. Väkiluvun
vähenemisen syynä on alhainen syntyvyys. Hämeenlinna oli maakunnan ainoa kaupunki, iossa
nettomuutto olipositiivinen. Hämeenlinnan seurakuntien jäsenmäärä vuoden 2018lopulla oli
49 490 ja kirkkoon kuutumisprosentti on 73,3 % (koko maa 69,7 %). Jäsenmäärä on viime vuosina
pudonnut hieman yli prosentin vuosivauhtia.
Vuoden 2018 tilinpaäföksessä toimintakatteen loppusumma pieneni edellisvuodesfa /ähes
300.000 euroa. Tämä sen ansiosfa, että toimintatuotot kasvoivat lähes 700.000 euroa vuoteen
2017 verrattuna. Toimintatuottojen isoimmat erät olivat puunmyyntituotot, tuhkausmaksut ia
kertaluonteiset myyntivoitot pysyvistä vastaavista. Toimintakulut nousivat lähes 400.000 euroa
verrattuna edellisvuoteen. Vuoden 2018 tilinpäätös oli 496.000 euroa ylijäämäinen.

1

Tuloveroprosentti vuodelle 2020
Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä tuloveroprosentti on ollut vuoden 2014 alusta 1 ,30 %.
Atkuvuoden 2019 verotulokertymät ovat jääneet vuoden 2018 tasosta noin 2 prosenttia. Tähän
yhtenä osasyynä on ollut osalla työnantajista ilmenneet ongelmat uudessa kansal/lsessa
tulorekisteri-ilmoittamisessa. Se/vää on, että viime vuosien trendi kirkollisveron tuoton
vähenemisessä jatkuu. Tähän on kaksi pääsyytä, eli kirkon jäsenmäärän väheneminen sekä
Hämeenlinnan kaupungin huono väestönkehitys.
Tämän hetken näkemyksen perusteella vuodelle 2019 budjetoidut kirkollisverot tullaan
saavuftamaan.
Merkittävää pudotusta veroihin ei ole nähtävlssä 7ä seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on
hyvä. Täten talousarvion 2020 valmisfelussa lähdetään olettamasta, että tuloveroprosentti säilyy
ennallaan.

2

Valtionrahoitus

Lakivaltionrahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli
voimaan vuoden 2016 alussa. Rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia
tehtäviä korvataan jafkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ia samalla luovutaan
seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Koruattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi,
väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisestiarvokkaiden rakennusten ia iftaimiston
ylläpito.
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Kirkon keskusrahasto jakaa kuukausittain valtionrahoitusta seurakuntatalouksille. Jaettava summa
on tänä vuonna 105 milj. euroa. Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2020
rahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkilukutiedon eli tilanteen 31 .1 2.201 I perusteella.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä tämä tarkoittaa, että kaupungin asukasluvun mukaan
valtionkoruausta maksetaan vuositasolla yhteensä hieman alle 1.3 M€. Valtionkorvauksen
aruioidaan pysyvän samalla tasolla vuonna 2020.

3

Muut tulot
Muiden tulojen aruioidaan pysyvän vuoden 2079 fasossa. Metsätaloussuunnitelman mukaan
metsätalouden tuotot pysyvät vuoteen 2022 asti noin 150.000 - 200.000 euron vuositasolla.
Lisäksi talousarvion valmistelussa arvioidaan rahoitustuottoja kertyvän 150.000 euröa.
Omaisuuden realisoinnista arvioidaan tuloia kertyvän 1 00.000.

4.

Henkilöstön palkat, sosiaalikulut ja henkilöstön lukumäärä

Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.2.2018-31.3.2020. Huhtikuussa
2019 kuukausipalkkoja korotettiin 1,0 % ja tuntipalkkoja 1,6 %. Vuoden 2019 lomarahan
maksamisen yhteydessä maksetaan erillinen 368 euron kertaerä niille viranhaltiioille ia
työntekijöille, jotka ovat seurakunnan palveluksessa yhtäjaksoisesti 1.4.-31.10.2019 vähintään 5
ku u ka utta site n, että p a I ve I u ssu hfeeseen s i s ä ltyy ke sä ku u.
Vuoden 2020 alussa otetaan käyttöön Kirkon y/eisessä palkkausjärjestelmässä käyttöön
suorituslisä. Kirkon työmarkkinalaitos sekä kirkon alan pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettuien
neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alan unioni ja Kirkon alat ovat linianneet, että suorituslisän
aruiointijakso on atoiteftava viimeistään 1.2"2019 siten, että vakinaisen henkilöstön ensimmäinen
aruiointijakso on vähintään 7 kuukauden mittainen. Ensimmäisef suorifuslisän saaiat päätetään
syksytlä 2019, jotta niiden maksatus voidaan aloittaa 1.1.2020 alkaen. Jafkossa arviointiiakso on
aina 12 kk mittainen ja samoin vuosittain on talousarvion valmistelun yhteydessä suorituslisien
maksamiseen varattava 1,1 % vakituisen henkilöstön vuosittar.sesfa palkkasummasta (summa
lasketaan henkilöstön vaativuusryhmän mukaisista peruspalkoista). Lisäksi vuoden 2020 alussa
toteutetaan y/ersessä palkkausjärjesfelmässä paikallinen 0,6 % järjestelyerä henkilökohtaiseen
ja/tai tehtäväkohtaiseen palkanosaan.
Vuonna 2020luovuttaneen lomarahojen leikkaamisesfa, fäsfä aiheutuu Hämeenlinnan
seurakuntayhtymällä noin 70.000 euron lisäys palkkamenoihin. Lisäksitalousarviota laadittaessa
voidaan arvioida, että palkkoihin tulisivuonna 2020 noin 1,0 % korotus. Soslaa/lfurva- ia
sosiaalivakuutusmaksujen oletetaan pyswän samalla tasolla kuin vuonna 2019.
Henkilöstön lukumäärä oli vuoden 2018 lopussa 139 vakituista työntekijää. Lukumäärän
arvioidaan pysyvän samassa fasossa.

5.

Työnantajan eläkemaksu ja eläkerahastomaksu
Kirkolliskokous vahvisti vuodelle 2019, että seurakuntien palkkaperusteinen eläkemaksu on 28,7
9/o, eläkemaksu sisältää myös työntekijöiltä perittävän työntekijäin eläkelain mukaisen
työntekijöiden eläkemaksun. Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %o.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä eläkerahastomaksu on noin 533.000 euroa.
Eläkerahastomaksu pysynee samantasoisena vuonna 2020.

6.

Keskusrahastomaksu
Kirkon yhteistä toimintaa rahoitetaan seurakuntien maksamalla keskusrahastomaksulla, ionka
suuruus vuonna 2019 on 6,5 % laskennallisesta kirkollisverotulosta. Hämeenlinnan
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seurakuntayhtymässä keskusrahastomaksu on tänä vuonna noin 533.000 euroa.
Keskusrahastomaksu pysynee samalla tasolla vuonna 2020, lopullisen päätöksen maksusta tekee
ki rkol I i sko ko u s m a rras ku

7

u

s sa.

Jäsenkehitys
Niin koko kirkon kuin Hämeenlinnan seurakuntayhtymän jäsenmäärä on ollut viime vuodet
/askussa. Vuonna 2018 yhtymän seurakuntien jäsenmäärä väheni 768 hengellä. Alkuvuoden
aikana, tammi-huhtikuu, jäsenmäärämme on vähentynyt 231 hengellä (Hauho -41, HML-Vanaia 107, Kalvola -18 ja Lammi-65). Ennusteiden mukaan vähenevä suunta jatkuu tulevina vuosina.

L

Kiinteistöstrategia ja investoin

n

it

Kiinteistöstrategia valmistuivuoden 2017, kun yhteinen kirkkovaltuusfo sen hyväksyi. Erilaisia
hankkeita käynnistyy vuoden 2019 aikana. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyiioulukuussa 2018
keskeisimmät kohteet: Hämeenlinnan uusi seurakuntatalo, Lammin uusi seurakuntatalo ja Hätilän
kirkko. Kiinteistöstrategiaan pohjautuvia isompia investointeja ei ole talousarvlossa huomioitu.
Hankkeiden rahoitus päätetään erikseen lisätalousarvioilla, jotka yhteinen kirkkovaltuusto
käsittelee ja hyväksyy

I

T al o u sarvi o n ta sa pa i n otta m i n e n

Seurakuntayhtymän talouden tasapainotuksen yhteydessä yhfeisesti sovittiin, etteialiiäämäisiä
talousaruioitaiafkossa enää laadita. Talousaruion 2020laadinnan tulostavoitteena on "nollatulos"
Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia.
Pienemmille seurakunnille jaetaan edelleen ns. rakennemuutostukea 80.000 euroa perussäännön
tulonjako määräyksestä poiketen. Samoin perussäännön mukaisen verotuloiaon osalta edelleen B
prosenttia jätetään jakamatta, jotta talousaruion nollatulos voidaan saavuttaa. lnvestointeihin
varataan määrärahoja poistojen määrä ja kiinteistöstrategia määrittää tarkemmin ensisiiaiset
i nve sto i nti kohte et. I nve sto i n n it rah oiteta a n o m a ra h o itu kse I I a.

10.

Aikataulu syksylle 2019
Käsittelyn aikataulu syksyllä:
29.8. YKN, talousaruion 2020 raamiia laadintaohjeet;
26.9. YKV, veroprosentin vahvistaminen vuodelle 2020;
7.11. YKN, talousarvion käsittely ja sen lähettäminen seurakuntiin lausuntokierrokselle;
28.11. YKN, seurakuntaneuvostojen lausuntojen toteaminen ja talousaruion 2020 esittäminen
y htei se I I e ki rkkov altu u sto I I e p ä ätettäv ä ksi
12.12. YKV, talousaruiosta 2020 päättäminen.

htaj a n p äätö se sitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käy keskustelun vuoden 2020 talousaruion laadinnan perusteista.

P u h ee njo

Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto kävi keskustelun vuoden 2020 talousaruion laadinnan perusteista.
Käydyn keskustelun yhteydessä todettiin, että erityistä huomiota kiinnitetään nuorten (15-18 v)
työllistämiseen varattaviin määrärahoihin vuodelle 2020.
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talousarvion 2020 laadintaohie

Talousarvion 2020 valmisfelussa keskeisin ajatus on ollut, että talousaruio-raamissa
seurakuntayhtymän tilinkauden tuloksen tulee olla ylijäämäinen ja kassavirran positiivinen. Näin
taadittu talousarvioraamivuodelte 2020 päätyy 8.830 euron ylijäämään (vuoden 2019 budietoitu
yt'rjäämä 32.738 euroa). Seurakunnille talousarvion 2020 määrärahat iaetaan iäsenmäärien
suhfeessa 7ä eri toimintaan tarkoitetut määrärahat pysyvät vuoden 2019 talousarvion tasolla
(yksiköiden sisä//ei voidaan tokitehdä sisälsrei muutoksia määrärahoien iaossa). Seurakuntien ia
seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia. Pienemmille seurakunnille
jaetaan edetleen seurakuntayhtymän jako-osuudesta ns. rakennemuutostukea 80.000 euroa
perussäännön tulonjako määräyksestä poiketen. Samoin perussäännön mukaisen verotuloiaon
osalta edetleen 5,0 prosenttia jätetään jakamatta, jotta talousaruion nollatulos voidaan saavuttaa

Kinteistöstrategia määrittää tarkemmrn ensls4älset investointikohteet. lsompien korjaustöiden
osalta varaudutaan tekemaän myös lisätalousaruio tarpeen mukaan. lnvestoinnit rahoitetaan
omarahoituksella.
Ansiotuloista kertyviä kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 10.447.658 (10.635.182) euroa.
Vattionrahoitusta ennustetaan keftyvän 1.285.555 (1 .313.198) euroa. Näiden osalta tuloia siis
aruioidaan kertyvän yhteensä 11 .733.213 (1 1.948.380) euroa. Kirkollisverotuloien ennakoidaan
laskevan vuoden 2018 toteutuneesta verotuksesta n. 1,4 %. Lisäksi talousaruion valmistelussa
arvioidaan rahoitustuottoja kertyvän 150.000 (150.000) euroa. Omaisuuden realisoinnista
a rvioi d a a n tu I oj a ke rtyvä n 1 00. 0 0 0 ( 1 50. 00 0).
Lisäksi talousaruion vatmistelussa lähdetään siitä, että vakituisen henkilökunnan lukumäärä ei
kasva. Voimassa olevan kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan palkat nousivat huhtikuun
2019 atussa 1,0 % ja tuntipalkat 1,6 %. Lisäksi lomarahojen maksun yhteydessä maksettiin 368
euron kertaerä kaikitte niille työntekijöille, jotka ovat palveluksessa 1.4.-31.10.2019 vähintään viisi
kuukautta. Tättä hetkellä uudet sopimukset ovat neuvotteluvaiheessa. Suorlfus/isän maksamiseen
varaudutaan 50.000 eurolla, järjestelyerään 25.000 eurolla, lomarahojen lisäykseen 70.000 eurolla
ja n. 1 % palkankorotuksiin.
Liitteena 5 on tatousarvion taatimisohje. OhJ'eessa on mukana laatimisaikataulu, valmisfelussa
tehty esitys tuloslaskelmaosasfa vuoden 2020 talousarvion raamiksi, käyttötalousosan
menokehysesitys vuodelle 2020 sekä toimintakate per seurakuntalainen vuodelle 2020.
T al o u sjoh taj a

n

p

äätö se sity s :

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittele
laadintaohjeen.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin

ja vahvistaa liitteen 5 mukaisen vuoden 2020 talousarvion
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Yhteinen kirkkoneuvosto 7 / 7.11.2019 / $ 101 Toimintasuunnitelma ia talousarvio vuodelle 2020 sekä
toiminta- ia taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2022
Liitteenä 3 on yhteenveto vuoden 2020 talousaruiosta. Kaikki tulosvastuulliset yksiköt ovat
a n n etu n ra a m i n p u itte i ssa.
Liitteenä 4 on investoinnit ja hankkeet, jotka kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteliia
hyväksyi kokouksess aan 22. 1 0 " 201 9.
Liitteenä 5 on toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 sekä toiminta- ia
taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2022.
tal o u sa rui o n sa I a ati n eet

äätöse sity s:
1.) Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi
tiitteen 5 mukaisen toimintasuunnitelman ja talousaruion vuodelle 2020 sekä toiminta- ia
taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2022.
T a lo u sjo htaj a n p

2.) Yhteinen kirkkoneuvosto läheftää liitteen 5 mukaisen asiakirian edelleen
seurakuntaneuvostoille lausunnon antamista varten. Seurakuntaneuvostoien tulee antaa lausunto
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talousarviosta ja toimintasuunnitelmista ennen kuin yhteinen
kirkkovaltuusto tekee päätöksen asrasfa kokouksessaan 12.12.2019 (KJ 10:14).
Päätös:
P ä ätö

se sitys

h

yv ä ksytti i n.

Yhteinen kirkkoneuvosto I / 28.11.2019 / 6 114 Toimintasuunnitelma ia talousarvio vuodelle 2020 sekä
toiminta- ia taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2022
Katvolan (19.11.), Lammin (20.11.), Hämeenlinna-Vanaian (21.11.) ia Hauhon (21.11.)
seurakuntaneuvostot ovat kokouksrssaan käsitelleet asiakirjan ja puoltavat sen hyväksymistä.
V s. ta lo

u

sj oht aj a n p äätö seslfys:

a) Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että saadut seurakuntaneuvostoien
b)

lausunnot puoltavat
vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymistä yhteisen kirkkoneuvoston
es/Tfämässä muodossa.
Yhteinen kirkkoneuvosfo esrTfää, että yhteinen kirkkovaltuusto:
1. vuoden 2020 talousaruion osalta
1.1. hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2020

ja vahvistaa seurakuntien ia yhtymän

työ m u otoj e n t a vo itte et s itov i n a n o u d atettav i ks i,

1.2. hyväksyy talousarvion vuodelle 2020, jossa käyttötalousosan toimintakate on -9.971.762
euroa, tuloslasketmaosassa tilikausi jää ylijäämäiseksi 8.830 euroa ia lnvesfornfiosassa

investoinnit ovat 824.000 euroa,
1.3. oikeuttaa yhtymän taloustoimiston tekemään talousarvioon ia sen perusteluihin
mahdollisesti tarvittavat oikaisuluonteiset paino- ja laskentateknilliset koriaukset,
2. vuosien 2021

-

2022 toiminta- ia taloussuunnitelman osalta:

2.1. hyväksyy vuosien 2021
Päätös:
Pääfösesifys

h yvä

ksytti i n.

- 2022 toiminta- ia taloussuunnitelman.

nÄueen
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Yhtei nen kirkkovaltu usto
Kalvolan (1 9. 1 1 .), Lammin (20.1 1.), Hämeenlinna-Van aian (21 .1 1 .) ia Hauhon
(21 .1 1. ) seu raku ntaneuvostot ovat kokou ksissaan käsitel leet asiaki rjan j a
puoltavat sen hyväksymistä.

Liitteenä 1 on Hämeenlin nan seu raku ntayhtymän toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2O2O sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille
2021-2022.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto
1

.

vuoden 2020 talousarvion osalta

1.1. hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2020 ja vahvistaa seurakuntien
ja yhtymän työm uotojen tavoitteet sitovi na noudatettavi ksi,
1.2. hyväksyy talousarvion vuodelle 2020,jossa käyttötalousosan toimintakate
on -9.971 .762 euroa, tuloslaskelmaosassa tilikausijää ylijäämäiseksi 8.830
euroa ja investointiosassa investoinnit ovat 824.000 euroa,
1.3. oikeuttaa yhtymän taloustoimiston tekemään talousarvioon ja sen
perusteluihin mahdollisesti tarvittavat oi kaisuluonteiset paino- ja
Iaskentatekni lliset korjaukset,

2. vuosien 2021

-

2022 toiminta- ja taloussuunnitelman osalta

2.1. hyväksyy vuosien 2021 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman
Päätös:

HÄMEEN LIN NAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Esityslista

Nro 4

12.12.2019

YHTEINEN

KI

Sivu

RKKOVALTU USTO

9

47S
Seurakuntayhtymän johtoryhmän kahden (2) jäsenen valitseminen
Yhteinen kirkkovaltuusto

1

/ 24.1.201

9

/ 6 15

Yhteisen kirkkoneuvoston ohiesäännön 73 $:ssä todetaan seuraavaa:

Seurakuntayhtymän 5-jäsenisen johtoryhmän muodostavat (tuomiokapitulin seurakuntayhtymän
seurakuntien kirkkoherroista määräämä) yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja,
seurakuntayhtymän talousjohtaja sekä yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat kolme muuta
viranhaltijaa, joista kaksiedustaa seurakuntia ja yksi seurakuntayhtymää. Johtoryhmän
puheenjohtaja on yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Seurakuntayhtymän johtoryhmän
toimikausi on kaksi vuotta ja kolme sen jäsentä valitaan yhteisen kirkkovaltuuston toimikauden
e n si m m ä i se n j a kol m a n n e n v u od e n e n si m m ä i sessä kokouksessa.
n e uvosto n p ä ätöseslfys:
Yhteinen kirkkovaltuusfo valifsee seurakuntayhtymän johtoryhmän kolme (3) jäsentä vuosiksi
2019 - 2020.

Yhte i se n ki rkko

Päätös:
Yhteinen kirkkovattuusfo vallfsi seurakuntayhtymän johtoryhmän kolmeksiiäseneksi vuosiksi 2019
- 2020 Liisa llonen-Teivosen esrtyksesfä yksimielisesti seuraavat henkilöt:
1.

2.
3.

viestintäpäällikkö Reetta Laaksonen, Hämeenlinna-Vanaian srk
talouspäällikkö Ville Lehtonen, Hämeenlin nan seuraku ntayhtymä
kirkkoherra Heli Ulvinen, Lammin seurakunta

Yhteinen kirkkoneuvosto 8 / 28.11.2019 /

I 115

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Timo Kalaja jää eläkkeelle 30.11.2019 ia Tampereen
hiippakunnan tuomiokapitulin 21.11.2018 $ 457 tekemän päätöksen mukaan yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtajana ajalla 1 .1 2.201 I - 31 .1 2.2020 toimii Lammin seurakunnan
ki rkkoh e rra Hel i U lvine n.
Viestintäpäällikkö Reetta Laaksonen iää äitiyslomalle vuoden 2020 alusta.
htaj an päätosesffys;
Yhteinen kirkkoneuvosfo esrtfää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valifsee seurakuntayhtymän
johtoryhmään kaksi (2) uutta jäsentä vuoden 2020 loppuun päättyvälle toimikaudelle.
P u h ee njo

Päätös:
Pääfösesffys

h yvä

ksytti i n

Yhteinen kirkkovaltu usto
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Timo Kalalajäi eläkkeelle 1.12.2019
alkaen ja Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin 2'1 .11.2018 S 457 tekemän
päätöksen mukaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana ajalla 1.12.2019
31.12.2020 toimii Lammin seurakunnan kirkkoherra Heli Ulvinen.
Viestintäpäällikkö Reetta Laaksonen jää äitiyslomalle vuoden 2020 alusta.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto valitsee
seurakuntayhtymän johtoryhmään kaksi (2) uutta jäsentä vuoden 2020loppuun
päättyväl le toim ikaudelle.
Päätös:

-
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Muut asiat
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Hannu Fagerlund antaa
ti la n nekatsau ksen seuraku ntata lohan kkeiden ti lanteesta.

4es
Seuraava kokous
Seuraava yhteisen kirkkovaltuuston kokous on torstaina2O.2.2020 klo 18.00
Keskusseu ra kuntatalo lla.

50s
Valitusosoitus
Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus sekä todetaan
pöytäkirjan pykälät, joista kirkkolain 24luvun 5 $:n mukaan ei saa tehdä
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 $:n 1 momentin nojalla ryhtyä
julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

51 S

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

