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Torstai 17.12.2020 klo 18.00 - 19.01

Läsnä

Honkasaari Ville

Poltinahon seurakuntatalo, Turuntie 34, Hämeenlinna
llonen-Teivonen Liisa
Aaltonen Kalervo
Ahonen Antti (saapui 18.30 S 21)
Alanen Erkki
Heikkilä Henna
Heiskanen Kari
Hieta Antti
Hietanen Riitta
Jaalama Erkki
Kaloinen Sara
Kaunisto Timo
Koivu Julianna
Levaniemi Jonni
Nyholm Pentti

Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Piirainen Antti
Pänkäälä Outi
Roine Marianna

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, pj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

jäsen, vpj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Sortila Terhi

Vainio Jarmo
Vranki-Niemi Tuula
llomäki Olli
Nyyssönen Esko
Eerola Jari
Hakala Sinikka
Huostila Mari
Kartano Ulla
Lindholm Sinikka
Silpola Hannu
Paavola Paula
Nyholm Soila
Syyrakki Sara
Valkama Antti

jäsen

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

Warjovaara Aapo

nen Hel i, kirkkoherra, yhteisen ki rkkoneuvoston puheenjohtaja
Kauppinen Kai, Reinikainen Kimmo, Roine Kalle, Vanhanen Tapanija
Lehtonen Ville
U lvi

Käsitellyt asiat

s 16 - 25
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Allekirjoitukset

Sihteeri Ville Lehtonen

Puheeniohtaia
Pöytäkirjan
tarkastus

Paikka ja

aika

Allekirioitukset
Pöytäkiria
yleisesti
nähtävillä

Paikka ja aika

Todistaa
Otteen oikeaksi
todistaa:
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Hämeenlinna 22.12.2020
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Jonni Levaniemi
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Palvel utoi m isto, Hämeenlinna 22. 1 2.2020

Ville Lehtonen

ilikkö
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21 .1 .2021
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16S
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kalvolan kirkkoherra Kalle Roine piti
alkuhartauden.

17S
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle liitteen mukaisella kuulutuksella. Kokouskuulutus ja
asialista on asetettu nähtäville Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan ja Lammin
seurakuntien palvelutoimistojen tai kirkkoherranvirastojen ilmoitustauluille 9.12.2020
- 21.1.2021 väliseksi ajaksi.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 9.12.2020. Kirkkojärjestyksen
säännösten m ukaisesti on kutsu asialuetteloineen lähetettävä yhteisen
kirkkovaltuuston jäsenille viikkoa ennen kokousta (KJ 8:5 $).

Päätös:
Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin, että 51 valtuutetusta 34 oli paikalla kokouksen
alkaessa. Myöhästymisestä ilmoittanut Antti Ahonen saapui 18.30. Esteestä olivat
ilmoittaneet: Nurminen Tiia, Rehuttu Juha, Ansaharju Aulis, Appelroth Ulla, Einiö
Mika, Heinonen Mia, Häppölä Anna-Kaisa, lsosuo Juha, Kivikko Jaana, Kylliäinen
Kylli, Lindqvist Lauri, Mohr Pia-Nina, Mäki-Uuro-Tuiskunen Maria, Palomäki Ari,
Rautio Sari, Rusko-Laitinen Jaana ja Tuomi Marita. Poissaolijoiden tilalle
kutsuttiin varajäsenet, joista paikalle saapuivat: Paavola Paula, Nyholm Soila,
Syyrakki Sara, Valkama Anttija Warjovaara Aapo.
Poissa olivat: Rantti Matti, Saarinen Helge, Aumo Riitta ja Kyhkynen Terhi.

18S

Pöytäki ria ntarkastaj ien ja äänten laskijo iden va I i nta
Va itaan ka ksi pöytäki rja nta rkastajaa ja äänten askij aa
I

I

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jonni Levaniemi ja Pentti
Nyholm.

1es
Kokou ksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokou ksen työjärjestykseksi hyväksytään es itysl istan m u ka i nen järjestys

Päätös:
Es itysl ista hyväksytti n kokou ksen työjärjestykseksi
i

al ,ö
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20s
llmoitusasiat
Yhteiseen ki rkkovaltu ustoo n Hämeen n na-Vanajan seu raku n nasta va ittu
pitkäaikainen luottamushenkilö Pirkko Valkama on pyytänyI12.11.2020 päivätyllä
ki rjeel lää n eroa yhteisen ki rkkova ltu uston jäsenyydestä terveydel isistä syistä.
Hänen tilalleen varsinaiseksijäseneksi Seurakuntaväen -listalta nousee Tuula
Vranki-Niemi.
Ii

I

I

Kokousviikon (vko 51) alussa saapui suruviesti Pirkko Valkaman
menehtymisestä. Kirkkoherra Kimmo Reinikainen piti muistopuheen ja yhteinen
kirkkovaltuusto rukoili Pirkon muistolle ja pelastumisen puolesta.

21

S

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2023
Yhteinen kirkkoneuvosto 4 / 27.8.2020 / fi 52

/

Seurakuntavhtvmän talousarvion 2021 laadintaohie

Talousarvion 2021 valmistelussa keskeisin ajatus on ollut, että talousarvio-raamissa
seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen tulee olla yl'rjäämäinen ja kassavirran positiivinen. Näin
taadittu talousaruioraami vuodelle 2021 päätyy 15.436 euron ylijäämään (vuoden 2020 budietoitu
ylijäämä 8.830 euroa). Seurakunnille talousarvion 2021 määrärahat iaetaan iäsenmäärien
suhfeessa 7ä eri toimintaan tarkoitetut määrärahat pysyvät lähes vuoden 2020 talousarvion tasolla
(yksiköiden sisä//ä voidaan tokitehdä slsäisrei muutoksia määrärahojen jaossa). Seurakuntien ia
seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia. Pienemmille seurakunnille
jaetaan edelleen seurakuntayhtymän jako-osuudesta ns. rakennemuutostukea 80.000 euroa
pe ru ssä ä n n ön tu I o nj a ko m ä ä räy kse stä po i kete n.

Kiinteistöstrategia määrittää tarkemmin ensr.s4äisef investointikohteet. lsompien koriaustöiden
osalta varaudutaan tekemään myös lisätalousaruio tarpeen mukaan. lnvestoinnit rahoitetaan
omarahoituksella.
Ansiotuloista kertyviä kirkollisveroja aruioidaan kertyvän 10.413.626 (10.447.658) euroa.
Vattionrahoitusta ennustetaan kertyvän 1.285.816 (1 .285.556) euroa. Näiden osalta tuloia siis
arvioidaan kertyvän yhteensä 11.699.442 (11.733.214) euroa. Kirkollisverotuloien ennakoidaan
laskevan vuoden 2019 toteutuneesta verotuksesta n. 2,4 %. Llsäksi talousaruion valmistelussa
arvioidaan rahoitustuottoja kertyvän 150.000 (150.000) euroa. Omaisuuden realisoinnista
arvioidaan tuloja keftyvän 100.000 (100.000).
Lisäksl talousaruion valmistelussa lähdetään siitä, että vakituisen henkilökunnan lukumäärä ei
kasva. Keväällä 2020 hyväksytyn kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan yleisen
patkkausjärjestetmän peruspalkat nousivat elokuun 2020 alussa 1,5 % ia tuntipalkat 1,4 %.
Sopimustarkistus nostaa palkkoja vuonna 2021 siten, että toukokuun alussa yleisen
palkkausjärjestelmän peruspalkat nousevat 1,9 % ia tuntipalkat 1,6 %.
Vuoden 2021 talousarylossa suorituslisään varataan 1,1 % (eli noin 50.000 euroa) yleisen
palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkoien yhteismäärästä. Tämä
prosenttiosuus on sama kuin vuonna 2020. Kilpailukykysopimuksen mukainen vuotuinen
työajan/työmäärän pidentäminen 24 tunnilla pääWy vuoden 2021 alussa.
Edellä mainitut lisäävät palkkamenoja noin 1,3 9/o verrattuna kuluvaan vuoteen.
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Liitteenä on talousarvion laatimisohje. OhJ'eessa on mukana laatimisaikataulu, valmistelussa tehty
esrtys tuloslaskelmaosasfa vuoden 2021 talousarvion raamiksi, käyttötalousosan menokehyseslfys
vuodelle 2021 sekä toimintakate per seurakuntalainen vuodelle 2021.
T al o u sj o h taj a n p

äätöse sity s :

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee
laadintaohjeen.
Päätös:
Pääfösesrtys

h yv

ä

ja vahvistaa liitteen mukaisen vuoden 2021 talousarvion

ksytti i n.

Yhteinen kirkkoneuvosto 5 / 12.11.2020 / 6 72 / Toimintasuunnitelma ia talousaruio vuodelle 2021
sekä toiminta- ia taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2023
Kokouksissaan syys-lokakuun 2020 aikana ovat yhtymän seurakunnat sekä kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunta valmistelleet ja osaltaan hyväksyneet tulevien vuosien toiminta- ia
taloussuunnitelmat. Niistä on koottu toimintasuunnitelma ja talousaruio vuodelle 2021 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2023.

Talousarvion laadinnassa pohjana on ollut yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessaan 27.8.2020
52 vahvistama budjettiraami. Talousarvion laadinnan keskeiset perusteet ovat seuraavat:

1)

Talousaruioesityksen tulee olla yliiäämäinen.

2)

Toimintayksiköiden määrärahat pysyvät edellisten vuosien tasolla.

3)

Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenftia.
Pienemmille seurakunnille iaetaan tukea 80.000 euroa.

4)

Tuloveroprosentti on 1,30 % (vahvistettiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 24.9.2020).

5)

Kirkon voimassa olevaa virka- ja työehtosopimusta ajalle 1.4.2020

6)

Kinteistöstrategiaan pohjautuvia isompia investointeja on talousaruiossa huomioitu siten, että
määrärahavarauksia on hankesuunnitelmien tekemiseen. Varsinainen hankkeiden rahoitus
päätetään erikseen lisätalousaruioilla, jotka yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy.
Ehdotetut investoinnit ja hankkeet vuodelle 2021 ovat 1.400.000 euroa.

-

S

28.2.2022 noudatetaan.

Liitteenä 5 on yhteenveto vuoden 2021 talousaruiosta. Kaikki tulosvastuulliset yksiköt ovat
tal o u sarv io n sa

Ia

ati n eet

ann

etu n raa m i n p u itte i ssa.

Liitteenä 6 on investoinnit ja hankkeet vuodelle 2021, jotka kiinteistö- ja hautaustoimen iohtokunta
kä sitte I i j a h yvä ksy i kokouksess

aa

n 27.

1

0.

202 0.

Liitteenä 7 on toimintasuunnitelma ja talousaruio vuodelle 2021 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2023.
T al o u sjohtaj a n p äätöse sity s :

1.) Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttävaksi
liitteen 7 mukaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021 sekä toiminta- ia
taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2023.

2.) Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää liitteen 7 mukaisen asiakirian edelleen
seurakuntaneuvostoitte lausunnon antamista varten. Seurakuntaneuvostojen tulee antaa lausunto
Hämeentinnan seurakuntayhtymän talousaruiosta ja toimintasuunnitelmista ennen kuin yhteinen
kirkkovaltuusto tekee päätöksen asrasfa kokouksessaan 17.12.2020 (KJ 10:14).
Päätös:
Pä

ätöse s itys h yv äksytti i n.

4.N

irL

HÄMEEN LIN NAN SEU RAKU NTAYHTYMÄ
YHTEI

N

Pöytäkirja
17.12.2020

Nro

2

Sivu

EN KIRKKOVALTUUSTO

5

Yhteinen kirkkoneuvosto 6 / 3.12.2020 / S 86 / Toimintasuunnitelma ia talousarvio vuodelle 2021
sekä toiminta- ia taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2023

Hauhon (24.11.), Lammin (25.11.) ja Hämeenlinna-Vanaian (26.11) seurakuntien
seurakuntaneuvostot ovat kokouksissaan käsitelleet vuoden 2021 toimintasuunnitelman sekä
talousarvion ja puoltavat sen hyväksymistä. Kalvolan seurakunnan seurakuntaneuvosto
kokoontuu 8.12.
Tal o u sj o htaj a n pä ätöses itys :

a)
b)

Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että saadut seurakuntaneuvostojen lausunnot puoltavat
vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymistä yhteisen kirkkoneuvoston
esittämässa muodossa.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto:
1. vuoden 2021 talousarvion osalta
1.1. hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2021

ja vahvistaa seurakuntien ja yhtymän

työm uotojen tavoitteet sitovin a noudatettaviksi,

.2. hyväksyy talousarvion vuodelle 2021 , jossa käyttötalousosan toimintakate on -9.914.019
euroa, tuloslaskelmaosassa tilikausi jää ylijäämäiseksi 15.436 euroa ja lnvesfornfiosassa
investoinnit ovat 1.400.000 euroa,
1.3. oikeuttaa yhtymän taloustoimiston tekemään talousarvioon ja sen perusteluihin
mahdollisesti taruittavat oikaisuluonteiset paino- ja laskentateknilliset korjaukset,
1

2. vuosien 2022

-

2023 toiminta- ja taloussuunnitelman osalta:

2.1. hyväksyy vuosien 2022

- 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman.

Päätös:
Pääfösesrtys

h yv ä

ksyft i i n

Yhtei nen ki rkkovaltu usto
Hauhon (24.11.), Lammin (25.11.), Hämeenlinna-Vanajan (26.11.) ja Kalvolan
(8.12.) seurakuntaneuvostot ovat kokouksissaan käsitelleet asiakirjan ja puoltavat
sen hyväksymistä.

Liitteenä 1 on Hämeen in nan seu raku ntayhtymän toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille
2022-2023.
I

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. vuoden 2021 lalousarvion osalta:
. hyväksyy toim intasuu nnitelman vuod elle 2021 ja vahvistaa seurakuntien
ja yhtymän työmuotojen tavoitteet sitovina noudatettaviksi,
1 .1

rat
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1.2. hyväksyy talousarvion vuodelle 2021,jossa käyttötalousosan toimintakate
on -9.91 4.019 euroa, tuloslaskelmaosassa tilikausi jää ylijäämäiseksi 14.436
euroa ja investointiosassa investoinnit ovat 1.400.000 euroa,
1.3. oikeuttaa yhtymän taloustoimiston tekemään talousarvioon ja sen
perusteluihin mahdollisesti tarvittavat oikaisuluonteiset paino- ja
laske ntatekn i iset korjau kset,
II

2. vuosien 2022 - 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman osalta
2.1. hyväksyy vuosien 2022

- 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman.

*****
Valtuutettu Sara Kaloinen teki esityksen, että talousarvion 2021 investointiosaan
tehdään 40.000 euron lisäys Hämeenlinnan kirkon rakennushistoriallisen
selvityksen tekemiseksi. Esitystä kannattivat valtuutetut Jarmo Vainio ja Antti
Ahonen. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen yhteinen kirkkovaltuusto oli
yksimielisesti Sara Kaloisen ehdotuksen kannalla, eikä asiasta äänestetty.
*****
Päätös
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. vuoden 2021 talousarvion osalta

1.1. hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2021ja vahvisti seurakuntien ja
yhtymä n työm uotojen tavoitteet sitovi na noudatettaviksi,
1.2. hyväksyi talousarvion vuodelle 2021, jossa käyttötalousosan toimintakate
on -9.91 4.019 euroa, tuloslaskelmaosassa tilikausijää ylijäämäiseksi 14.436
euroa ja investointiosassa investoinnit ovat kokouksessa tehdyn
muutosesityksen jälkeen 1 .440.000 euroa,
1.3. oikeutti yhtymän taloustoimiston tekemään talousarvioon ja sen
perustelui hin mahdollisesti tarvittavat oikaisuluonteiset paino- ja
laskentatekni iset korja ukset,
II

2. vuosien 2022

- 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman osalta

2.1. hyväksyi vuosien 2022

- 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman
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22S
Muut asiat
Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi, yhteisen kirkkovaltuuston tehtävänannon
m u kaisesti, kokou ksessaan 3.12.2020 työ ryh män se lvittämää n Hämeen in naVanajan seurakuntatalojen tilojen ja toimintojen uudelleen järjestelyä. Työryhmän
puheenjohtaja Riitta Hietanen kertoi työryhmän jäsenten olevan ErkkiAlanen
(SN), Hannu Fagerlund (asiantuntijajäsen, KiHa), Timo Kaunisto (SN), Jarmo
Kulmala (asiantuntijajäsen), Ville Lehtonen (SRK-yhtymä), Kimmo Reinikainen
(SRK), lija Filen (YKN), Riitta Hietanen (pj, YKN). Alustavan aikataulun
mukaisesti väliraportti annetaan yhteiselle kirkkoneuvostolle 26.8.2021 ja
yhteiselle kirkkovaltuustolle 23.9.2021. Työryhmä pitää Hämeenlinna-Vanajan
seu ra ku ntaneuvoston ajan tasal la sään nöl isesti seu raku nta neuvoston
kokouksissa. Tavoitteena on saada työ valmiiksi joulukuun 2021 alkuun
mennessä.
I

I

23S
Seuraava kokous
Seuraava yhteisen kirkkovaltuuston kokous on torstaina21.1.2021 klo 18.00

24S
Valitusosoitus
Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus sekä todettiin
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.

25S
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti valtuutettuja kuluneesta vuodesta
19.01

ja päätti kokouksen

kello

.

afi
0,fu

