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82 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

83 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina maanantaina
8.11.2021. Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön
5 §:n mukaan esityslista on toimitettava viimeistään kaksi päivää ennen
kokousta.
Yhteisen kirkkovaltuuston 17.6.2021 hyväksymä ja Tampereen hiippakunnan
tuomiokapitulin 18.8.2021 vahvistama Hämeenlinnan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö mahdollistaa sähköiset kokoukset sekä
sen, että kokouskutsu ja esityslista voidaan lähettää sähköisesti.
Yhteinen kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:

84 §
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Puheenjohtajan päätösesitys:
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
Päätös:

85 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtajan päätösesitys:
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.
Päätös:
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86 §
Ilmoitusasiat
Kirkkohallituksen yleiskirje 23 / 2021
- Talousarvion valmistelun perusteet vuodelle 2022
Kirkkohallituksen yleiskirje 24 / 2021
- Vuoden 2022 kirkkokolehdit
Kirkkohallituksen yleiskirje 25 / 2021
- Seurakuntien tilojen kartoittaminen turvapaikanhakijoiden hätä- ja
tilapäismajoitukseen
Kirkkohallituksen yleiskirje 26 / 2021
- Piispainkokoukselta neljä päätöstä kirkon säädöskokoelmaan
Kirkkohallituksen yleiskirje 27 / 2021
- Rakennusavustusuudistus
Kirkkohallituksen kuukausiraportti 9 / 2021
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A7 / 2021
Hauhon seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 5 / 2021
Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 8 / 2021
Kalvolan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 8 / 2021
Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 6 / 2021
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirjat 5-6 / 2021
Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistiot 11-12 / 2021
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös:

87 §
Viranhaltijoiden päätösluettelot
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja pitävät tekemistään
viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Vt. talousjohtajan
päätökset numerot 42-44 / 2021 ovat nähtävillä kokouksessa.
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Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1. hyväksyy viranhaltijoiden päätösluettelot
2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin.
Päätös:

88 §
Seurakuntayhtymän verotulokertymä, tuloslaskelma ja sijoitustilanne
Liitteenä 1 on kirkollisveron tilitykset ajalta 1.1.- 31.10.2021, liitteenä 2
tuloslaskelma ajalta 1.1.- 31.10.2021 sekä liitteenä 3 sijoitustilanne
30.9.2021.
Vt. talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:

89 §
Lammin seurakuntatalon rakentaminen
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 5 / 28.9.2021 / § 72
Lammin seurakuntatalon arkkitehtisuunnittelu on käynnistetty kesäkuussa 2021.
Suunnittelun lähtökohtana on ollut kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan 2020 hyväksymä
Lammin uuden seurakuntatalon tilaohjelma. Johtokunnan nimeämä ohjausryhmä on
kokoontunut
kolme
kertaa
käsittelemään
suunnittelun
lähtökohtia
sekä
suunnitelmaluonnoksia.
Hämeenlinnan Kaupunginmuseo ja Hämeenlinnan rakennusvalvonta ovat suunnittelun
aloituskokouksessa elokuussa käyneet läpi kiinteistön sijainnin ja rakennusten asettamat
reunaehdot suunnittelulle ja esittäneet näkemyksiään rakennuksen massoitteluun ja
materiaaleihin.
Suunnittelutoimisto on työntekijöiden kanssa tehnyt vielä tarjouksen mukaisen
tarvekartoituksen tilatarpeista ja tilajärjestelyistä.
Alustavien suunnitelmien mukaiset ratkaisut täyttävät tilaohjelman mukaiset tilatarpeet ja
pinta-alat. Projektipäällikkö esittelee alustavat asema-, pohja- ja julkisivupiirustukset.
Projektipäällikön päätösesitys:
Johtokunta käy asiasta keskustelun. Johtokunta hyväksyy alustavat suunnitelmat
jatkosuunnittelun ja kustannuslaskennan pohjaksi. Johtokunta lähettää asian Lammin
seurakuntaneuvostolle lausuntoa varten ja yhteiselle kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 6 / 2.11.2021 / § 90
Lammin seurakuntaneuvosto käsitteli asian kokouksessaan 27.10.2021 (liite 3) ja teki
asiasta seuraavan päätöksen:
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Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että se omalta osaltaan hyväksyy
esitellyt alustavat Lammin uuden seurakuntatalon asema-, pohja- ja julkisivupiirustukset.
Arkkitehtisuunnittelussa on hyvin huomioitu tilaohjelman mukaiset tilatarpeet ja pinta-alat.
Suunnitellut tilat ovat muunneltavia ja monikäyttöisiä. Toiminnan vaatimat erityistarpeet on
niissä huomioitu hyvin. Suunnittelussa on myös otettu hienolla tavalla huomioon tilojen
turvallisuuteen, tavoitettavuuteen, toimivuuteen, viihtyisyyteen sekä taloudellisuuteen liittyviä
näkökohtia. Suunniteltu rakennus sopii ulkoasultaan erinomaisesti kulttuurihistoriallisesti
arvokkaalle paikalleen Lammin kirkon, siunauskappelin ja hautausmaan läheisyyteen.
Lammin seurakunta pyytää, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto
päättäisi uuden seurakuntatalon rakentamisesta Lammille esiteltyjen alustavien asema-,
pohja- ja julkisivupiirustusten mukaisesti ja varaisi rakentamiselle määrärahat vuoden 2022
talousarvioon tai erillisenä sen yhteyteen.
Maria Miettunen poistui esteellisenä päätöksenteon ajaksi, syy: osallisuusjääväys.
Päätös: Hyväksyttiin.
Insinööritoimisto RHOY on laatinut arkkitehtisuunnitelmien pohjalta (luonnosversio 7)
ajantasaisen
rakennusosakohtaisen
kustannusarvion,
joka
liitetään
yhteiselle
kirkkoneuvostolle käsittelyyn lähetettävään aineistoon.
Projektipäällikön päätösesitys:
Johtokunta käy asiasta keskustelun. Johtokunta hyväksyy Insinööritoimisto RH Oy:n
päivittämät arkkitehtisuunnitelmat (luonnosversio 7) ja uuden kustannusarvion, joka liitetään
yhteiselle kirkkoneuvostolle käsittelyyn lähetettävään aineistoon.
Kokouksessa osallistujille jaettiin Insinööritoimisto RH Oy:n laatima Lammin uuden
seurakuntatalon ajantasainen rakennusosakohtainen kustannusarvio.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön
3. luvun 9 §:n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston tehtäviin kuuluu valmistella
yhteisessä kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat.
Seurakuntayhtymän projektipäällikkö esittelee Arkkitehtuuri Oy Lehtinen
Miettusen arkkitehtisuunnitelmat luonnosversio L2 (versio 9).
Projektipäällikkö esittelee myös insinööritoimisto RH Oy:n laatiman
rakennusosakohtaisen kustannusarvion, liite 4. Liitteenä on myös
yksityiskohtainen rakennusosa-arvio, liite 5.
Vt. talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Lammin
seurakuntatalo päätetään rakentaa esitetyn arkkitehtisuunnitelman
mukaisesti ja
1) rakentamiselle varataan määräraha 3.500.000 euroa vuoden 2022
talousarvioon.
2) Lammin uuden seurakuntatalon rakentaminen aloitetaan 1.5.2022
3) hanke toteutetaan seurakuntayhtymän projektijohtourakkana
Päätös:
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90 §
Hauhon hautausmaan huoltorakennuksen rakentaminen
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 6 / 22.9.2020 / § 89
Tämän vuoden Hankkeisiin / Investointeihin on sisällytetty Hauhon hautausmaan
huoltorakennuksen suunnittelun määräraha. Talousjohtaja on pyytänyt arkkitehti Asko
Kaipaiselta / Ajan Arkkitehdit Oy:ltä kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa.
Liitteenä 3a, 3b ja 3c on arkkitehti Asko Kaipaisen laatimat pohjapiirustusluonnokset.
Talousjohtajan päätösesitys:
Johtokunta tutustuu luonnoksiin ja käy asiasta keskustelun tulevan vuoden talousarviota
varten.
Päätös:
Johtokunta tutustui luonnoksiin ja kävi asiasta keskustelun. Eniten kannatusta sai vaihtoehto
3a (1/3). Keskustelussa nousi esille kuinka paljon kannattaa rakentaa seinätilaa, ikkunoita ja
ovia, mitkä ovat rakennuksen käyttökustannukset ja energiatehokkuus. Jatkosuunnittelun
pohjaksi esitettiin, että olisi yksi rakennuskokonaisuus ja sen ympärillä aita. Uuden
huoltorakennuksen suunnitteluun varataan määräraha vuoden 2021 talousarvioon.
Suunnittelun
edetessä
piirustukset
lähetetään
Hauhon
seurakuntaneuvostolle
tutustuttavaksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 3 / 8.6.2021 / § 44
Hauhon hautausmaan huoltorakennuksen suunnittelu on käynnistetty 2020. Vuodelle 2021
on huoltorakennuksen suunnitteluun varattu määräraha.
Alustavien
luonnosten
pohjalta
käytiin
Hauhon
hautausmaalla
15.4.2021
suunnittelukatselmus,
johon
osallistuivat
arkkitehti
Asko
Kaipaisen
lisäksi
seurakuntayhtymän työntekijöistä hautaustoimen päällikkö Teija Marjamäki, projektipäällikkö
Hannu Fagerlund, työnjohtaja Esa Lehtonen ja erityisammattimies Jussi Taponen.
Katselmuksessa tarkasteltiin rakennuksen sijoittelua, muotoa ja korkoja.
Suunnittelukatselmuksessa esitettyjen muutosehdotusten pohjalta on arkkitehti Asko
Kaipainen laatinut liitteen 3 mukaisen luonnoksen uudesta huoltorakennuksesta ja sen
liitännäisrakenteista. Kaipaisen kanssa on sovittu, että puhtaaksipiirtämisen voi tehdä
seurakuntayhtymän projektipäällikkö Hannu Fagerlund. Luonnokset on hyväksytetty
Hämeenlinnan rakennusvalvonta / rakennustarkastaja Heikki Reinikainen.
Huoltorakennuksen luonnokset on esitetty Hauhon kirkkoherra Tapani Vanhaselle 23.4.2021
pidetyssä tapaamisessa. Vanhanen on omalta osaltaan luvannut esitellä luonnokset Hauhon
seurakuntaneuvostolle.
Huoltorakennuksen perustukset ja maanvastaiset rakenteet tehdään betonista,
runkorakenteet puusta ja julkisivuissa käytetään puuta ja teräsohutlevyjä. Rakennuksen
suunnittelussa on
painotettu rakennuksen
energiatehokkuutta ja
kestävyyttä.
Lämmitysjärjestelmäksi on alustavasti suunniteltu vesi-ilmalämpöpumppua. Puutavara
sahataan Lammin Kaunisniemestä ja Hauhon hautausmaalta kaadetuista kuusi- ja
mäntyrungoista.
Kiinteistön valmistusajankohdan kannalta paras mahdollinen aloitusajankohta olisi syksyllä,
jolloin valtaosa työkaluista voidaan varastoida seurakuntayhtymän muissa varastotiloissa.
Samoin työ ei haittaisi kesäkauden huoltotöitä ja sosiaalitilat olisivat käytössä seuraavaksi
kesäksi.
Projektipäällikön päätösesitys:
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1. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee ja hyväksyy Hauhon huoltorakennuksen
luonnokset ja valtuuttaa projektipäällikön piirtämään lupakuvat ja tekemään
lupahakemuksen.
2. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se
myöntää vuoden 2021 talousarvioon neljästä ulkomaalaustyökohteesta (Hauhon
siunauskappeli, Hauhon pappila, Hauhon kirkko ja Vanajan kirkon kellotapuli) säästyvälle
58.000 eurolle käyttötarkoituksen muutoksen ja säästynyt määräraha käytetään
huoltorakennuksen perustustöiden toteutukseen syksyn 2021 aikana.
3. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää vuoden 2022 investointeihin Hauhon uuden
huoltorakennuksen ja liitosrakenteiden rakentamista. Investointiin varataan 200.000 euroa.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Yhteinen kirkkoneuvosto 4 / 26.8.2021 / § 58
Hauhon seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 10.6.2021 § 33 käsitellyt asiaa ja päättänyt
seuraavaa: ”Seurakuntaneuvosto tutustui suunnitellun huoltorakennuksen piirustuksiin ja
totesi, että on hyvä, että Hauhon hautausmaalle saadaan uusi huoltorakennus.
Seurakuntaneuvosto puoltaa rakennuksen hankintaa suunnitellulla tavalla ja työn
aloittamista jo tänä vuonna. Seurakuntaneuvosto esittää toivomuksen, että
jatkosuunnittelussa huomioitaisiin lattialämmityksen asentaminen kalusto-/ varastohalliin
(kuivan varastotilan tarve).
Liitteinä 5 ja 6 Hauhon hautausmaan uuden huoltorakennuksen luonnoskuvat.
Talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2021 talousarvioon neljästä
ulkomaalaustyökohteesta (Hauhon siunauskappeli, Hauhon pappila, Hauhon kirkko ja
Vanajan kirkon kellotapuli) säästyvälle 58.000 eurolle käyttötarkoituksen muutoksen ja
säästynyt määräraha käytetään Hauhon hautausmaan huoltorakennuksen perustustöiden
toteutukseen syksyn 2021 aikana.
Vuoden 2022 talousarvion investointeihin Hauhon hautausmaan uuden huoltorakennuksen
ja liitosrakenteiden rakentamiseen varataan 200.000 euroa.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 26.8.2021 päättänyt Hauhon
hautausmaan huoltorakennuksen perustustöiden aloittamisesta syksyn
2021 aikana. Seurakuntayhtymän projektipäällikkö Hannu Fagerlund
esittelee rakennuslupasuunnitelmat kokouksessa.
Vt. talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
1) Hauhon hautausmaan huoltorakennuksen rakentaminen aloitetaan ja
2) varaa 26.8.2021 hyväksytyn määrärahan lisäksi rakentamiselle
määrärahan 200.000 euroa vuoden 2022 talousarvioon.
Päätös:
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91 §
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma vuosille 2023 – 2024
Yhteinen kirkkoneuvosto 4 / 26.8.2021 / § 55 / Seurakuntayhtymän talousarvion 2022
laadintaohje
Talousarvion valmistelussa viime vuosina on lähdetty ajatuksesta, että talousarvioraamissa
seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen tulisi olla ylijäämäinen ja kassavirran positiivinen.
Keskusseurakuntatalon väistötilojen vuokraaminen aiheuttaa merkittävän
vuokrauskustannusten nousun vuodelle 2022, joita ei pystytä kiinteistötoimen
käyttötalousosan osalta kattamaan. Näin laadittu talousarvioraami vuodelle 2022 päätyy
70.142 euron alijäämään (vuoden 2021 budjetoitu ylijäämä 15.435 euroa).
Seurakunnille talousarvion 2022 määrärahat jaetaan jäsenmäärien suhteessa ja eri
toimintaan tarkoitetut määrärahat pysyvät lähes vuoden 2021 talousarvion tasolla
(yksiköiden sisällä voidaan toki tehdä sisäisiä muutoksia määrärahojen jaossa).
Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia.
Pienemmille seurakunnille jaetaan edelleen seurakuntayhtymän jako-osuudesta ns.
rakennemuutostukea 80.000 euroa perussäännön tulonjako määräyksestä poiketen.
Kiinteistöstrategia määrittää tarkemmin ensisijaiset investointikohteet. Isompien
korjaustöiden osalta varaudutaan tekemään myös lisätalousarvio tarpeen mukaan.
Investoinnit rahoitetaan omarahoituksella.
Ansiotuloista kertyviä kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 10.434.483 (10.413.626) euroa.
Valtionrahoitusta ennustetaan kertyvän 1.287.939 (1.285.816) euroa. Näiden osalta tuloja
siis arvioidaan kertyvän yhteensä 11.722.422 (11.699.442) euroa. Kirkollisverotulojen
ennakoidaan laskevan vuoden 2020 toteutuneesta verotuksesta n. 4,0 %. Lisäksi
talousarvion valmistelussa arvioidaan rahoitustuottoja kertyvän 150.000 (150.000) euroa.
Omaisuuden realisoinnista arvioidaan tuloja kertyvän 100.000 (100.000).
Lisäksi talousarvion valmistelussa lähdetään siitä, että vakituisen henkilökunnan lukumäärä
ei kasva. Keväällä 2020 hyväksytyn kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan yleisen
palkkausjärjestelmän peruspalkat nousivat elokuun 2020 alussa 1,5 % ja tuntipalkat 1,4 %.
Sopimustarkistus nosti palkkoja vuonna 2021 siten, että toukokuun alussa yleisen
palkkausjärjestelmän peruspalkat nousivat 1,9 % ja tuntipalkat 1,6 %. Virka- ja
työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 28.2.2022 ja vuonna 2022 palkkojen arvioidaan
nousevan noin 1,0 %.
Vuoden 2022 talousarviossa suorituslisään varataan 1,1 % (eli noin 50.000 euroa) yleisen
palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Tämä
prosenttiosuus on sama kuin vuonna 2021.
Liitteenä 4 on talousarvion laatimisohje. Ohjeessa on mukana laatimisaikataulu,
valmistelussa tehty esitys tuloslaskelmaosasta vuoden 2022 talousarvion raamiksi,
käyttötalousosan menokehysesitys vuodelle 2022 sekä toimintakate per seurakuntalainen
vuodelle 2022.
Talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja vahvistaa liitteen 4 mukaisen vuoden 2022
talousarvion laadintaohjeen.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Asiasta käydyssä keskustelussa yhteinen kirkkoneuvosto totesi, että jatkossa alijäämäisiä
talousarvioesityksiä on pyrittävä välttämään.

HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Esityslista
Kokous n:o 6 / 11.11.2021
Sivu 9

Yhteinen kirkkoneuvosto
Kokouksissaan syys-lokakuun 2021 aikana ovat yhtymän seurakunnat sekä
kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valmistelleet ja osaltaan hyväksyneet
tulevien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmat. Niistä on koottu
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma vuosille 2023 – 2024.
Talousarvion laadinnassa pohjana on ollut yhteisen kirkkoneuvoston
kokouksessaan 26.8.2021 § 55 vahvistama budjettiraami. Talousarvion
laadinnan keskeiset perusteet ovat seuraavat:
1) Toimintayksiköiden määrärahat pysyvät edellisten vuosien tasolla.
2) Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40
prosenttia. Pienemmille seurakunnille jaetaan tukea 80.000 euroa.
3) Tuloveroprosentti on 1,30 % (vahvistettiin yhteisen kirkkovaltuuston
kokouksessa 23.9.2021).
4) Kiinteistöstrategiaan pohjautuvia isompia investointeja on talousarviossa
huomioitu siten, että määrärahavarauksia on Lammin seurakuntatalon
rakentamiseen 3.500.000 euroa, Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan
uuden seurakuntatalon suunnitteluun ja rakennuttamiseen 1.500.000 euroa
sekä Hauhon hautausmaan huoltorakennuksen rakentamiseen 200.000
euroa. Muiden mahdollisten hankkeiden rahoitus päätetään erikseen
lisätalousarvioilla, jotka yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy.
Ehdotetut investoinnit ja hankkeet vuodelle 2022 ovat 6.788.500 euroa.
Liitteenä 6 on investoinnit ja hankkeet vuodelle 2022, jotka kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunta käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan 2.11.2021,
lukuun ottamatta ICT-hankintoja, jotka on lisätty listalle hallinnon esityksenä.
Liitteenä 7 on toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023 – 2024.
Vt. talousjohtajan päätösesitys:
1) Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi liitteen 7 mukaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion
vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2024.
2) Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää liitteen 7 mukaisen asiakirjan edelleen
seurakuntaneuvostoille lausunnon antamista varten. Seurakuntaneuvostojen
tulee antaa lausunto Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talousarviosta ja
toimintasuunnitelmista ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen
asiasta kokouksessaan 16.12.2021 (KJ 10:14).
Päätös:
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92 §
Hiilineutraalisuusavustushakemus lämmitysjärjestelmien muutoksiin
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 5 / 28.9.2021 / § 73
Hiilineutraali kirkko 2030 -strategiassa seurakuntia ja seurakuntayhtymiä suositetaan
luopumaan öljylämmityksestä vuoteen 2025 mennessä. Kirkkohallitus on varannut
avustusvaroja energiatoimiin vuosittain n. 1 milj. euroa. Isojen seurakuntatalouksien
avustusosuus on kappeleiden osalta n. 10 % kustannuksista ja muiden seurakunnan
toiminnan kannalta välttämättömien tilojen osalta n. 5 % kustannuksista.
Avustukset haetaan Kirkkohallitukselta. Vuosille 2022 ja 2023 avustukset haetaan edellisen
vuoden loppuun mennessä. Päätös on voimassa myöntämisvuoden ja kolme seuraavaa
vuotta. Avustushakemuksen käsittelee seurakuntayhtymässä ensin yhteinen kirkkoneuvosto.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä öljylämmitteisiä rakennuksia ovat Lammin ja Rengon
kappelit, Rengon seurakuntatalo, Vanajan seurakuntakoti ja pappila sekä Loimalahden
leirikeskus. Uudeksi lämmitysjärjestelmäksi tulisi 1. ja 2. luokan pohjavesialueilla sijaitsevilla
kiinteistöillä ilmavesilämpöpumppu ja muualla maalämpö. Vanha lämmönjakojärjestelmä
voidaan säilyttää vesikiertoisissa lämmönjakojärjestelmissä.
Projektipäällikön laatiman kustannusarvion mukaan kokonaiskustannus Rengon ja Lammin
kappeleiden järjestelmien uusimiseksi olisi 40 000 euroa (alv. 0 %). Muiden kiinteistöjen
osalta järjestelmien uusiminen on suunniteltu vuodelle 2023. Vuotuinen lämmityskulujen
säästö tulisi olemaan noin 4 000 euroa. Korjausten yhteydessä päästäisiin samalla eroon
polttoöljyn hajusta.
Hiilineutraali kirkko 2030 -strategia sisältyy seurakunnan ympäristökatselmukseen ja ohjelmaan. Ympäristötyön kehittäminen on ajankohtaista ja kehittämisen pohjaksi
seurakuntayhtymässä teetettiin ympäristökatselmus, jossa arvioitiin seurakuntayhtymän
ympäristötyön tasoa tällä hetkellä. Työ toteutettiin tammi-kesäkuussa 2020. Tarkastelun
pohjalta Hämeenlinnan seurakuntayhtymä voi suunnitella ympäristödiplomin saavuttamiseen
tarvittavia askelia sekä tehdä päätöksiä ympäristödiplomin hakuprosessin edistämisestä.
Projektipäällikön päätösesitys:
Johtokunta käy asiasta keskustelun ja lähettää asian yhteiselle kirkkoneuvostolle
käsiteltäväksi talousarviokäsittelyn yhteydessä.
*******
Asiasta käydyn keskustelun jälkeen projektipäällikkö antoi muutetun päätösesityksen.
Projektipäällikön muutettu päätösesitys:
Johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määrärahan varaamista vuoden 2022
talousarviokäsittelyssä Lammin ja Rengon kappeleiden lämmitysjärjestelmien uusimiseksi ja
hiilineutraalisuusavustuksen hakemista kyseisiin kohteisiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Avustushakemuksen käsittelee seurakuntayhtymässä yhteinen
kirkkoneuvosto. Vuosille 2022 ja 2023 avustukset haetaan edellisen vuoden
loppuun mennessä. Niistä päätökset tehdään viimeistään kyseisen vuoden
huhtikuun kirkkohallituksen täysistunnossa. Päätös koskee sekä
hankekohtaista avustusprosenttia että avustuksen enimmäismäärää. Päätös
on voimassa myöntämisvuoden ja kolme seuraavaa vuotta. Avustusta ei voi
hakea jo toteutetulle hankkeelle. Avustus maksetaan toteutuneiden
kustannusten mukaisesti. Alle 10.000 euron hankkeita koskevat avustukset
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maksetaan yhdessä erässä. Suurempien avustusten viimeisen
maksatuserän tulee olla vähintään 10.000 euroa. Osatilitysten tulisi olla
keskenään mahdollisimman samansuuruisia. Ensimmäisen
osamaksatuspyynnön yhteydessä ilmoitetaan hankkeen aikataulu sekä
jäljellä olevien maksatuspyyntöjen arvioidut ajankohdat ja suuruudet.
Viimeisen maksuerän eli lopputilityksen yhteydessä seurakunnan on
toimitettava kuvitettu selvitys avustuksella aikaan saaduista toimenpiteistä.
Lisäksi on toimitettava tilintarkastajan lausunto, jos myönnetyn avustuksen
kokonaissumma on yli 10.000 euroa.
Avustuksen määrä Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tapauksessa on noin
10 % kustannuksista jos kyseessä on joku seuraavista: kirkot, kyläkirkot,
rukoushuoneet, kappelit ja siunauskappelit, joissa järjestetään
ympärivuotisesti jumalanpalveluksia ja siunaustilaisuuksia.
Avustuksen määrä on noin 5 % kustannuksista, jos kyseessä ovat muut
seurakunnan toiminnan kannalta välttämättömät tilat. Avustusta voidaan
jakaa muihin seurakunnan toiminnan kannalta välttämättömien toimitilojen
lämmitysjärjestelmien muutoksiin, mikäli seurakunnalla ei ole fossiilisia
energialähteitä käyttäviä kirkkoja tai kappeleita.
Vt. talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistö- tai projektipäällikön hakemaan
hiilineutraalisuusavustuksen tarvittaville kohteille.
Päätös:

93 §
Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2022
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 6 / 2.11.2021 / § 93
Seurakuntayhtymän hautausmaa-alueet hoidetaan talousarviovaroin, mutta hautojen
hoitoon ei kirkkolain mukaan saa käyttää seurakunnan varoja. Seurakuntayhtymällä on
korvauksesta hoitoon otettujen hautojen hoitoa varten hautainhoitorahasto. Kun omaiset
antavat
haudan
hoidettavaksi,
heidän
maksamansa
hoitomaksu
ohjautuu
hautainhoitorahastoon. Hautainhoitorahasto muodostaa erillisen taseyksikön ja sillä on oma
talousarvio. Hautainhoitorahasto sisältyy seurakunnan taseen toimeksiantojen varoihin ja
pääomiin.
Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen seurakuntien
hautainhoitorahastot
on
yhdistetty
yhdeksi
Hämeenlinnan
seurakuntayhtymän
hautainhoitorahastoksi 1.1.2011 alkaen.
Talousarvion
tulot
muodostuvat
määräaikaisten
hoitosopimusten
pääomasta,
kesähoitosopimuksista, vuokra-, korko- ja sijoitustuloista. Huomattavin osa menoista on
henkilökunnan palkkausmenot sivukuluineen. Muut menot koostuvat palveluiden ja
tarvikkeiden ostoista sekä vuokramenoista. Hoitotyö ajoittuu pääosin touko-syyskuulle ja
silloin hoitotyötä varten palkatun henkilökunnan määrä on suurimmillaan.
Liitteessä 9 on hautainhoitorahaston sopimushautojen toimintasuunnitelma ja liitteessä 10
on ehdotus hautainhoitorahaston talousarvioksi vuodelle 2022.
Hautaustoimen
kokouksessa.

päällikkö

esittelee

hautainhoitorahaston

talousarvioehdotuksen
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Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen vuodelle
2022 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 §:n mukaan
yhteinen kirkkoneuvosto vastaa hautainhoitorahaston hallinnosta, taloudesta
ja omaisuudesta. Esitys hautainhoitorahaston vuoden 2022 sopimushautojen
toimintasuunnitelmaksi ja hautainhoitorahaston vuoden 2022 talousarvioksi
on liitteenä 8.
Vt. talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja vahvistaa liitteen 8 mukaisen
hautainhoitorahaston sopimushautojen toimintasuunnitelman ja talousarvion
vuodelle 2022.
Päätös:

94 §
Hautaushinnaston päivitys
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 6 / 2.11.2021 / § 95
Vuodesta 2016 alkaen yhteisövero-osuuksien tilittäminen seurakunnille lakkasi ja tilalle tuli
valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus. Rahoituksella rahoitetaan
seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä; hautaustoimea, väestökirjanpidon tehtäviä ja
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa. Kirkkohallitus käyttää
summasta kirkolliskokouksen jakopäätöksen mukaisesti osan Kirjurin kehittämiseen ja osa
jaetaan
seurakunnille
rakennusavustuksina.
Loppuosa
tilitetään
seurakunnille
seurakuntataloutta vastaavan kunnan asukasluvun mukaisessa suhteessa. Jako tapahtuu
kunnan väkiluvun mukaan siten, että jaossa käytetään maksuvuodesta katsottuna
toissavuoden viimeisen päivän väkilukutietoja.
Kirkkolain mukaan seurakuntayhtymän hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen
liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon
seurakuntayhtymälle palveluntuottamisesta aiheutuneet kustannukset. Tavoitteena on
kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien saamalla
valtionrahoituksella, seurakuntien muut luonteeltaan yhteiskunnalliset tehtävät huomioon
ottaen siten, että kirkollisverovaroja ei laskennallisesti tarvitsisi käyttää hautausmaiden
ylläpitämiseen ja hautaustoimen palveluihin.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymällä on yhdeksän hautausmaata laajalla alueella.
Seurakuntayhtymän tulisi kattaa hautaustoimen bruttokustannuksista 20–25 % hautasijoista
ja hautaamiseen liittyvistä palveluista perittävillä maksuilla kirkkohallituksen suosituksen
mukaan. Hautaustoimen hinnastoja on päivitetty viimeksi vuodelle 2021. Pyrimme
päivittämään hinnastoja vuosittain. Liitteenä 12 uusi hautaushinnasto.
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Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Johtokunta käsittelee ja hyväksyy liitteenä 12 olevan hautaushinnaston voimaantulevaksi
1.1.2022 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja edelleen yhteisen
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Liitteenä 9 on esitys hautaushinnastoksi alkaen 1.1.2022. Liitteenä 10 on
nykyinen hautaushinnasto. Esitys sisältää euromääräiset korotukset johtuen
yleisten kustannusten noususta. Hautaushinnaston rakenne on entinen.
Vt. talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee liitteen 9 mukaisen hautaushinnaston
alkaen 1.1.2022 ja lähettää sen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Päätös:

95 §
Hautainhoitorahaston säännöt ja sopimusehdot sekä hoitohinnaston päivitys
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 6 / 2.11.2021 / § 96
Hämeenlinnan seurakuntayhtymällä on erilliskatteinen omana taseyksikkönä toimiva
hautainhoitorahasto. Sen tarkoituksena on turvata Hämeenlinnan seurakuntayhtymän
korvauksesta hoitoon ottamien hautojen kunnossapito ja hoito.
Rahaston taloutta ja hallintoa johtaa ja valvoo yhteinen kirkkoneuvosto. Rahaston sisäinen
valvonta ja tilintarkastus toteutetaan seurakuntayhtymän sisäistä valvontaa ja tilintarkastusta
koskevien määräysten mukaisesti. Rahaston tilintarkastajina ovat seurakuntayhtymän
tilintarkastajat. Rahaston varoin hoidettavista haudanhoitosopimuksista pidetään rekisteriä,
johon merkitään sopimusosapuolen nimi ja osoite, haudan sijaintitiedot, haudan hoitoa ja
hoitoaikaa koskevat tiedot sekä muut tarpeelliset tiedot. Rekisterin tietoja säilytetään
seurakuntayhtymän arkistosäännön mukaisesti, vähintään kuitenkin kolme vuotta
sopimuksen päättymisestä.
Hautainhoitorahaston sopimuksiin sovelletaan hautainhoitorahaston sopimusehtoja.
Säännöt ja sopimusehdot mukailevat Kirkkohallituksen malleja. Sopimuksissa
noudatettavan hinnaston antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Hoitohinnastoon on otettu uutena perennahoito. Kasteluhoidosta on luovuttu kokonaan,
koska näistä hoidoista tulee eniten erimielisyyksiä asiakkaiden kanssa. Monesti asiakkaat
eivät vaihda kukkamultia ja istuttavat paikalle sopimattomia kukkalajeja esim. valo- ja
kosteusvaatimusten suhteen, mikä aiheuttaa paljon ylimääräistä työtä. Kasteluhoidon oikea
hinta on tästä syystä sama tai jopa kalliimpi kuin koko haudan kattavan kukkahoitopalvelun
hinta. Olemme monipuolistamassa kukkavalikoimaamme, joten asiakkaille varmasti löytyy
mieleiset kukat.
Palveluhintoja on pyöristetty seuraavaan kymmeneen euroon ja uurnahaudan hoitohintoja
on nostettu 10 eurolla.
Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
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Johtokunta käsittelee ja hyväksyy liitteen 13 mukaiset hautainhoitorahaston säännöt ja
sopimusehdot sekä liitteen 14 mukaisen hoitohinnaston ja lähettää ne edelleen yhteisen
kirkkoneuvoston vahvistettavaksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Liitteenä 11 on esitys hautainhoitorahaston säännöiksi ja sopimusehdot.
Hautainhoitorahaston sääntöihin on tehty muutama muutos. Uutena
palveluna on lisätty perennahoito. Kasteluhoidosta on luovuttu, koska se on
aiheuttanut paljon ylimääräistä työtä. On todettu, että asiakkaat saattavat
istuttaa hautapaikkaan sopimattomia kukkalajeja ja ovat pettyneitä, kun ne
eivät menesty. Hautaustoimen näkemyksen mukaan kasteluhoidon hinta
pitäisi olla selkeästi voimassa ollutta kalliimpi. Tästä syystä on päädytty
tarjoamaan koko haudan kattavaa kukkahoitopalvelua.
Liitteenä 12 on esitys haudanhoitohinnastoksi alkaen 1.1.2022 ja liitteenä 13
on nykyinen haudanhoitohinnasto. Hoitohinnaston hintoja on pyöristetty
seuraavaan kymmeneen euroon ja uurnahaudan hoitohintoja on nostettu
kymmenellä eurolla.
Vt. talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen 11 mukaiset hautainhoitorahaston
säännöt ja sopimusehdot sekä liitteen 12 mukaisen haudanhoitohinnaston.
Päätös:

96 §
Tilojen ulosvuokraushinnasto
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 6 / 2.11.2021 / § 97
Nykyinen tilojen ulosvuokraushinnasto on ollut käytössä 1.1.2019 alkaen. Vuonna 2020 sitä
tarkennettiin. Tuolloin hintoja ei korotettu vaan muutokset selvensivät hinnastoa ja sen
tulkintaa.
Tänä vuonna tehtyjen tilamuutosten, lähinnä Keskusseurakuntatalon sulkemisen vuoksi,
hinnastoa on pitänyt päivittää. Hintoja ei ole muutettu vaan muutokset koskevat ainoastaan
vuokrattavana olevia tiloja.
Liitteenä 15 on esitys tilojen ulosvuokraushinnastoksi 1.1.2022 alkaen.
Vt. talousjohtajan päätösesitys:
Johtokunta käsittelee ja hyväksyy liitteen 15 mukaisen tilojen ulosvuokraushinnaston
alkaen 1.1.2022 ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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Yhteinen kirkkoneuvosto
Liitteenä 14 olevasta tilojen ulosvuokraushinnastosta on poistettu suljettuna
olevan Keskusseurakuntatalon tilat. Hinnastoon on tehty yksi lisäys koskien
Jukolan Lintukotoa. Sinne on tullut vuokrattavaksi kerhohuoneita
keittokomerolla hintaan 130 euroa/kerta. Hinta on sama kuin vastaavilla
tiloilla Poltinahon seurakuntatalolla. Ulosvuokraushinnaston hintoja on
tarkastettu viimeksi vuoden 2019 alusta, nyt hintoja ei muutettu.
Vt. talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen 14 mukaisen tilojen
ulosvuokraushinnaston 1.1.2022 alkaen.
Päätös:

97 §
Lausuntopyyntö aloitteesta Kalvolan seurakunnan liittäminen HämeenlinnaVanajan seurakuntaan
Kalvolan seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 22.9.2021
§:ssä 73 tehnyt aloitteen Kalvolan seurakunnan liittämisestä HämeenlinnaVanajan seurakuntaan vuoden 2023 alusta. Liitoksen toteutuessa Kalvolan
seurakunnan työntekijöistä tulisi Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan
työntekijöitä ja Hämeenlinna-Vanajan seurakunta vastaisi jatkossa
seurakuntatyön jatkumisesta ja toteutumisesta nykyisen Kalvolan
seurakunnan alueella. Seurakuntavaalit 2022 käydään tässä tapauksessa
seurakuntaliitos huomioiden. Kalvolan seurakuntaneuvoston aloite liitteenä
15.
Kirkkolain 13. luvun 1 §:n mukaan aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi
voi tehdä seurakunnan kirkkovaltuusto tai kunkin seurakunnan
seurakuntaneuvosto sekä tuomiokapituli tai piispa. Kirkkojärjestyksen 13.
luvun 1 §:n mukaan seurakuntaneuvoston aloite lähetetään yhteiselle
kirkkovaltuustolle, jonka on lähettävä se tuomiokapituliin oman lausuntonsa
ohessa. Tuomiokapitulin on kuultava aloitteesta niiden seurakuntien ja
seurakuntayhtymien kirkkovaltuustoja, seurakuntaneuvostoja ja yhteisiä
kirkkovaltuustoja, joita ehdotettu seurakuntajaon muutos koskee.
Kirkkojärjestyksen 13 luvun 2 §:n mukaan tuomiokapituli voi määrätä yhden
tai useamman selvitysmiehen tutkimaan aloitteessa tarkoitettua
seurakuntajaon muutosta ja tekemään siitä ehdotuksen. Tuomiokapituli
toimittaa aloitteen ja oman lausuntonsa aloitteesta kirkkohallitukselle, joka
tekee asiasta lopullisen päätöksen.
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 2. luvun 6 §:n mukaan yhteisen
kirkkoneuvoston on valmisteltava seurakuntaneuvoston yhteiselle
kirkkovaltuustolle osoittamat esitykset ja aloitteet. Jos tällainen esitys koskee
myös seurakuntayhtymän muita seurakuntia, niiden seurakuntaneuvostoille
on varattava tilaisuus antaa lausunto asiasta.
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Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Hauhon,
Hämeenlinna-Vanajan ja Lammin seurakuntien seurakuntaneuvostoja
antamaan lausuntonsa Kalvolan seurakunnan seurakuntaneuvoston
kokouksessaan 22.9.2021 tekemästä aloitteesta Kalvolan seurakunnan
liittäminen Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan (liite 15). Edellä mainittujen
seurakuntaneuvostojen tulee lähettää lausuntonsa yhteiselle
kirkkoneuvostolle 26.11.2021 mennessä.
98 §
Kirkon ympäristödiplomin hakemisen valmistelu
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ympäristötyön pohjana ovat Kirkon
energia- ja ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko 2030, Kirkon ilmasto-ohjelma
Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus ja Kirkon ympäristödiplomi. Hiilineutraali
kirkko 2030 -strategian suosituksena on, että kaikilla seurakunnilla sekä
tuomiokapituleilla ja Kirkkohallituksella on Kirkon ympäristödiplomi vuoteen
2025 mennessä.
Kirkon ympäristödiplomi on Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntia
varten laatima järjestelmä. Sen avulla seurakunta voi kantaa
ympäristövastuutaan. Vain olemalla esimerkillinen omissa toiminnoissaan
voi seurakunta olla uskottava puhuessaan ihmisen tehtävästä luomakunnan
viljelijänä ja varjelijana.
Ympäristötoiminnan lähtökohtana on seurakunnan johdon sitoutuminen
työhön. Järjestelmä korostaa sekä seurakunnan johdon, henkilöstön että
seurakuntalaisten vastuuta.
Ympäristövastuun lisäksi järjestelmään on otettu mukaan myös kulttuuriseen
kestävyyteen liittyviä sekä joitain sosiaalisen vastuun piiriin kuuluvia asioita
kuten kansainvälinen diakonia, vastuullinen sijoittaminen ja Reilu kauppa.
Ympäristökysymykset koskettavat kaikkea seurakunnan toimintaa.
Lainsäädäntö vaatii ympäristövaikutusten huomioonottamista niin
rakentamisessa, kiinteistönhoidossa, jätehuollossa kuin metsänhoidossakin.
Ympäristödiplomin avulla voidaan tiedostaa toiminnan ympäristövaikutukset,
minimoida riskit, ennakoida tulevia haasteita ja tarjota työkaluja toimintojen
jatkuvaan kehittämiseen. Kirkon ympäristödiplomi myös edellyttää, että
jokaisen toimijan tulee tuntea omaa toimintaansa koskevat lait ja säädökset.
Seurakuntayhtymissä diplomi myönnetään yhtymälle, ei yhtymän
yksittäiselle seurakunnalle. Yhtymissä diplomin hakemiseen kuitenkin
vaaditaan, että ainakin puolet seurakuntaneuvostoista on päättänyt
seurakunnan lähtemisestä mukaan. Yhtymä päättää ympäristökatselmuksen
tekemisestä ja toteuttamistavasta. Katselmuksen pohjalta laaditaan
ympäristöohjelma. Paikallisseurakunnat osallistuvat katselmuksen ja
ympäristöohjelman tekemiseen.
Kirkon ympäristödiplomi voidaan hakemuksesta myöntää voimassa olevan
käsikirjan ehdot täyttäville seurakuntayhtymille, itsenäisille seurakunnille,
tuomiokapituleille, Kirkkohallituksen virastolle, kirkon lähetysjärjestöille ja
Järjestöt ja kirkko -yhteistyösopimuksen solmineille järjestöille (kirkkohallitus
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29.1.2019). Ympäristödiplomi on määräaikainen. Se on voimassa
myöntämisvuosi mukaan lukien viisi kalenterivuotta.
Ympäristödiplomin hakemisesta Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle päättää
yhteinen kirkkoneuvosto. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää hankkeen
vastuuhenkilön ja asettaa työryhmän valmistelemaan asiaa. Työryhmän
tehtävänä on laatia ympäristöohjelma toteutetun ympäristökatselmuksen
pohjalta. Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä ympäristökatselmus tehtiin
kevään ja kesän 2020 aikana.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ympäristöohjelman ja pyytää
hiippakunnalta auditointia. Auditoija katselmoi seurakuntayhtymän
seurakuntineen ja toteaa, täyttääkö yhtymä diplomin vaatimukset.
Tarvittaessa auditoija pyytää lisäselvityksiä. Auditoija antaa lausunnon
tuomiokapitulille, joka esittää kirkkohallitukselle ympäristödiplomin
myöntämistä seurakuntayhtymälle.
Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Hauhon,
Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan ja Lammin seurakuntia päättämään
lähtemisestään mukaan Kirkon ympäristödiplomin hakemiseen
Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle. Seurakuntaneuvostojen päätökset tulee
lähettää yhteiselle kirkkoneuvostolle 26.11.2021 mennessä.
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää seuraavassa kokouksessaan (2.12.2021)
Kirkon ympäristödiplomin hakemisesta, nimeää hankkeelle vastuuhenkilön ja
asettaa työryhmän valmistelemaan asiaa.

99 §
Seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen organisaation päivittäminen
käytäntöä vastaavaksi
Yhteistyötoimikunta 5.10.2021 / § 34
Hautaustoimen päällikkö Teija Marjamäki on aloittanut tehtävässään 1.1.2021. Tällä hetkellä
kiinteistöpäällikkö vastaa virallisesti koko kiinteistö- ja hautaustoimen organisaatiosta.
Tarkoitus on, että organisaatio palautetaan aiemman käytännön mukaiseksi jossa
kiinteistöpäällikkö
ja
hautaustoimen
päällikkö
vastaavat
omista
organisaatiokokonaisuuksistaan. Asiasta keskustellaan kaikkien asianosaisten kanssa, eli
lähinnä kyseisten päälliköiden ja työnjohdon kanssa. Molempien päälliköiden esimiehenä
toimii nykyorganisaatiossa talousjohtaja.
Asiasta päättää seurakuntakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteistyötoimikunta käy asiasta keskustelun.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 6 / 2.11.2021 / § 98
Vt. talousjohtajan päätösesitys:
Johtokunta käy asiasta keskustelun ja siirtää asian yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin
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Yhteinen kirkkoneuvosto
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön
3. luvun 9 §:n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston tehtäviin kuuluu johtaa
seurakuntayhtymän hallintoa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen organisaatiota on muutettu vuonna 2014 siten,
että kiinteistöpäällikkö on ollut vastuussa koko organisaatiosta. Muutoksen
jälkeen organisaatiossa ei ollut hautaustoimen päällikköä. Tämä
kokonaisuus on ollut kiinteistöpäällikölle melko haastava niin henkilökunnan
lukumäärän osalta kuin myös hautaustoimen vaatiman erikoisosaamisen
vuoksi. Hautaustoimen päällikkö Teija Marjamäki on aloittanut tehtävässään
1.1.2021 mutta organisaatio on jäänyt toistaiseksi virallisesti muuttamatta.
Vt. talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja valtuuttaa joulukuussa
valittavan talous- ja hallintojohtajan tekemään kiinteistö- ja hautaustoimen
organisaatiossa tarvittavat muutokset yhteistyössä kiinteistö- ja
hautaustoimen päälliköiden kanssa.
Päätös:
100 §
Muut asiat

101 §
Seuraava kokous
Puheenjohtajan päätösesitys:
Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous on torstaina 2.12.2021 klo 18.00
alkaen. Kokous pidetään joko Vanajan seurakuntakodilla tai Teamskokouksena.
Päätös:
102 §
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 §:n mukaiset ohjeet
oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista
oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä.
103 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

