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96 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

97 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina maanantaina
7.11.2022. 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:

98 §
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Puheenjohtajan päätösesitys:
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
Päätös:

99 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtajan päätösesitys:
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.
Päätös:

HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Esityslista
Kokous n:o 7 / 10.11.2022
Sivu 3

100 §
Ilmoitusasiat
Kirkkohallituksen yleiskirje 25 / 2022
- Talousarvion valmistelun perusteet 2023
Kirkkohallituksen yleiskirje 26 / 2022
- Energian säästö ja varautuminen
Kirkkohallituksen yleiskirje 27 / 2022
- Vuoden 2023 kirkkokolehdit
Pöytäkirjanote: Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli 05.10.2022 § 330
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan määrääminen kaudelle 20232024, Hämeenlinnan seurakuntayhtymä
Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 3 / 2022
Kirkkohallituksen kuukausiraportit 8-9 / 2022
Tampereen IT-yhteistyöalueen johtokunnan kokouspöytäkirja 4 / 2022
Hauhon seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 5 / 2022
Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 7-8 / 2022
Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 5 / 2022
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirjat 5-6 / 2022
Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistio 7 / 2022
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös:
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101 §
Viranhaltijoiden päätösluettelot
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja
pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Talous- ja
hallintojohtajan päätökset numerot 58 – 62 / 2022 ovat nähtävillä
kokouksessa.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1. hyväksyy viranhaltijoiden päätösluettelot
2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin.
Päätös:

102 §
Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset
Esityslistan liitteenä 1 on yhteisen kirkkovaltuuston kokouspöytäkirja
22.9.2022. Kirkkolain 10 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan yhteisen
kirkkoneuvoston tehtävänä on huolehtia yhteisen kirkkovaltuuston päätösten
täytäntöönpanosta ja 6 §:n mukaan valvoa yhteisen kirkkovaltuuston
päätösten laillisuutta.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että liitteen 1 mukaiset yhteisen
kirkkovaltuuston kokouksessaan 22.9.2022 tekemät päätökset ovat
täytäntöönpanokelpoisia.
Päätös:

103 §
Seurakuntayhtymän verotulokertymä, tuloslaskelma ja sijoitustilanne
Liitteenä 2 on kirkollisveron tilitykset ajalta 1.1.- 31.10.2022, liitteenä 3
tuloslaskelmaosan toteumavertailu ajalta 1.1.- 31.10.2022 sekä liitteenä 4
sijoitustilanne 30.9.2022.
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
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104 §
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma vuosille 2024 – 2025
Yhteinen kirkkoneuvosto 5 / 25.8.2022 / § 78 / Seurakuntayhtymän talousarvion 2023
laadintaohje
Talousarvion valmistelussa viime vuosina on lähdetty ajatuksesta, että talousarvioraamissa
seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen tulisi olla ylijäämäinen ja kassavirran positiivinen.
Keskusseurakuntatalon väistötilojen ja ylimääräisen varastotilan vuokraaminen aiheuttaa
edelleen yli 150.000 euron vuokrauskustannukset vuodelle 2023, joita ei pystytä
kiinteistötoimen käyttötalousosan osalta kattamaan. Kiinteistötoimen raamiin on lisätty tästä
syystä 150.000 euroa. Näin laadittu talousarvioraami vuodelle 2023 päätyy 16.998 euron
ylijäämään (vuoden 2022 budjetoitu alijäämä 84.240 euroa).
Seurakunnille talousarvion 2023 määrärahat jaetaan jäsenmäärien suhteessa ja eri
toimintaan tarkoitetut määrärahat pysyvät tai jopa vähän kasvavat vuoden 2022 talousarvion
tasosta (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 tukirahaa
80.000 euroa perussäännön tulonjako määräyksestä poiketen.
Kiinteistöstrategia määrittää tarkemmin ensisijaiset investointikohteet. Isompien
korjaustöiden osalta varaudutaan tekemään myös lisätalousarvio tarpeen mukaan.
Investoinnit on tarkoitus ainakin vuoden 2023 osalta kattaa omarahoituksella.
Ansiotuloista kertyviä kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 10.682.288 (10.434.483) euroa.
Valtionrahoitusta ennustetaan kertyvän 1.290.235 (1.287.939) euroa. Näiden osalta tuloja
siis arvioidaan kertyvän yhteensä 11.972.523 (11.722.442) euroa. Kirkollisverotulojen
ennakoidaan laskevan vuoden 2021 toteutuneesta verotuksesta noin 4,0 %. Lisäksi
talousarvion valmistelussa arvioidaan rahoitustuottoja kertyvän 130.000 (150.000) euroa.
Omaisuuden realisoinnista arvioidaan tuloja kertyvän 100.000 (100.000) euroa.
Lisäksi talousarvion valmistelussa lähdetään siitä, että vakituisen henkilökunnan lukumäärä
ei kasva. Keväällä 2022 hyväksytyn kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan yleisen
palkkausjärjestelmän peruspalkat nousivat kesäkuun 2022 alussa 2,0 %. Vuoden 2023
palkantarkistusten määrästä, ajankohdasta ja toteutustavoista neuvotellaan vuoden 2022
loppuun mennessä. Vuonna 2023 palkkojen nousun kustannusvaikutuksen arvioidaan
olevan noin 1,1 % verrattuna tähän vuoteen.
Vuoden 2023 talousarviossa suorituslisään varataan 1,1 % (eli noin 50.000 euroa) yleisen
palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Tämä
prosenttiosuus on sama kuin vuonna 2022.
Liitteenä 5 on talousarvion laatimisohje. Ohjeessa on mukana laatimisaikataulu,
valmistelussa tehty esitys tuloslaskelmaosasta vuoden 2023 talousarvion raamiksi,
käyttötalousosan menokehysesitys vuodelle 2023 sekä toimintakate per seurakuntalainen
vuodelle 2023.
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja vahvistaa liitteen 5 mukaisen vuoden 2023
talousarvion laadintaohjeen.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Kokouksissaan syys-lokakuun 2022 aikana ovat yhtymän seurakunnat sekä
kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valmistelleet ja osaltaan hyväksyneet
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tulevien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmat. Niistä on koottu
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma vuosille 2024 – 2025.
Talousarvion laadinnassa pohjana on ollut yhteisen kirkkoneuvoston
kokouksessaan 25.8.2022 § 78 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 22.9.2022).
4) Kiinteistöstrategiaan pohjautuvia isompia investointeja on talousarviossa
huomioitu siten, että määrärahavarauksia on Lammin seurakuntatalon
rakentamiseen 3.200.000 euroa, Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan
uuden seurakuntatalon suunnitteluun ja rakennuttamiseen 1.515.000
euroa, Rauhankatu 14 seurakuntatalon purkaminen 350.000 euroa sekä
Tuuloksen kirkon kellotapulin paanukaton uusiminen 320.000 euroa. Näistä
tosin Lammin seurakuntatalon rakentaminen on jo päätetty viime vuonna ja
rakentaminen on käynnissä. Muiden mahdollisten hankkeiden rahoitus
päätetään erikseen lisätalousarvioilla, jotka yhteinen kirkkovaltuusto
käsittelee ja hyväksyy. Ehdotetut investoinnit ja hankkeet vuodelle 2023
ovat 7.179.000 euroa.
Liitteenä 5 on investoinnit ja hankkeet vuodelle 2023, jotka kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunta käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan 1.11.2022,
lukuun ottamatta asianhallintajärjestelmän ja sydäniskureiden hankintaa,
jotka on lisätty listalle hallinnon esityksinä.
Liitteenä 7 on toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024 – 2025.
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
1) Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi liitteen 7 mukaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion
vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024 – 2025.
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 15.12.2022 (KJ 10:14).
Päätös:
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105 §
Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2023
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 6 / 1.11.2022 / § 92
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 8 on hautainhoitorahaston sopimushautojen toimintasuunnitelma ja liitteessä 9 on
ehdotus hautainhoitorahaston talousarvioksi vuodelle 2023.
Hautaustoimen
kokouksessa.

päällikkö

esittelee

hautainhoitorahaston

talousarvioehdotuksen

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen vuodelle
2023 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 2023 sopimushautojen
toimintasuunnitelmaksi ja hautainhoitorahaston vuoden 2023 talousarvioksi
on liitteenä x.
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja vahvistaa liitteen x mukaisen
hautainhoitorahaston sopimushautojen toimintasuunnitelman ja talousarvion
vuodelle 2023.
Päätös:
106 §
Hautaushinnaston päivitys
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 6 / 1.11.2022 / § 93
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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 2022. Pyrimme
päivittämään hinnastoja vuosittain. Liitteenä 10 uusi hautaushinnasto.
Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Johtokunta käsittelee ja hyväksyy liitteenä 10 olevan hautaushinnaston voimaantulevaksi
1.1.2023 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja edelleen yhteisen
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Päätös:
Johtokunta käsitteli ja hyväksyi liitteenä 10 olevan hautaushinnaston voimaantulevaksi
1.1.2023 seuraavin muutoksin:
-lisätiedot-kohtaan 8) ”Hämeenlinnassa kirjoilla olevilta alle 1-vuotiailta lapsilta ja
Hämeenlinnassa kuolleena syntyneiltä lapsilta peritään vain hautapaikkamaksu. Muilta
kuin Hämeenlinnassa kirjoilla olevilta alle 1-vuotiailta lapsilta tai muualla kuolleena
syntyneiltä lapsilta maksut peritään hämeenlinnalaisten maksujen mukaisesti” muutettiin
teksti olemaan ”Alle 1-vuotiailta lapsilta ja kuolleena syntyneiltä lapsilta peritään vain
hautapaikkamaksu”.
Johtokunta lähettää hautaushinnaston yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja edelleen
yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Liitteenä x on esitys hautaushinnastoksi alkaen 1.1.2023. Esitys sisältää
euromääräiset korotukset johtuen yleisten kustannusten noususta.
Hautaushinnaston rakenne on entinen.
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee liitteen x mukaisen hautaushinnaston
alkaen 1.1.2023 ja lähettää sen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Päätös:
107 §
Hautainhoitorahaston hoitohinnaston päivitys
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Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 6 / 1.11.2022 / § 94
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.
Hautainhoitorahaston sopimuksiin sovelletaan hautainhoitorahaston sopimusehtoja.
Sopimuksissa noudatettavan hinnaston antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Hoitohinnastoon on
tullut joitakin muutoksia. Uutena hoitomuotona on tullut kesähoito ilman seurakunnan kukkia
ja perennahoidon hintaa on laskettu suhteessa viiden vuoden määräaikaishoitoon, jotta
ohjaisimme asiakkaita ympäristöystävällisempään kukkien hoitoon.
Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Johtokunta käsittelee ja hyväksyy liitteen 11 mukaisen hoitohinnaston ja lähettää sen
edelleen yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Liitteenä x on esitys haudanhoitohinnastoksi alkaen 1.1.2023.
Hoitohinnastoon on tullut muutamia muutoksia. Uutena hoitomuotona on
tullut kesähoito ilman seurakunnan kukkia ja perennahoidon hintaa on
laskettu suhteessa viiden vuoden määräaikaishoitoon, jotta ohjaisimme
asiakkaita ympäristöystävällisempään kukkien hoitoon.
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen x mukaisen haudanhoitohinnaston
alkaen 1.1.2023.
Päätös:
108 §
Tilojen ulosvuokraushinnasto
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 6 / 1.11.2022 / § 95
Nykyinen tilojen ulosvuokraushinnasto on ollut käytössä 1.1.2022 alkaen. Tuolloin hintoja ei
muutettu vaan muutokset koskivat ainoastaan tarkennuksia seurakuntatalojen ja
leirikeskusten osalta.
Liitteenä 12 on esitys tilojen ulosvuokraushinnastoksi 1.1.2023 alkaen.
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Johtokunta käsittelee ja hyväksyy liitteen 12 mukaisen tilojen ulosvuokraushinnaston alkaen
1.1.2023 ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi.
Päätös:
Johtokunta käsitteli ja hyväksyi liitteen 12 mukaisen tilojen ulosvuokraushinnaston alkaen
1.1.2023 seuraavin muutoksin:
- kohtiin, joissa on henkilötyötuntien hinta 45 €/henkilötyötunti, hinnaksi muutettiin 55
€/henkilötyötunti, joka on yhtä suuri kuin haudanhoitohinnastossa oleva
henkilötyötunti.
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Lisättiin käyttöehtoihin teksti: Hämeenlinnan seurakuntayhtymän seurakuntien
jäseniltä ei peritä tilavuokraa kastetilaisuuksista tai siunaustilaisuuksista. Tilavuokraa
ei peritä vihkimisestä, mikäli vihittävät tai heidän vanhempansa ovat Hämeenlinnan
seurakuntayhtymän seurakuntien jäseniä.
Kohtaan Leirikeskukset Yöpyminen leirikeskuksessa omin liinavaattein 30 €/hlö/vrk
hinnaksi muutettiin 25 €/hlö/vrk.
Otsikon Huomioitavaa tilojen varauksissa ja käytössä alla kohtaan ”roskat viedään
ulos roskalaatikkoon” muutettiin teksti olemaan ”jätteet lajitellaan ulos jäteastioihin”.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Ulosvuokraushinnaston hintoja on tarkastettu viimeksi vuoden 2019 alusta.
Liitteenä x on esitys tilojen ulosvuokraushinnastoksi 1.1.2023 alkaen, jonka
kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on hyväksynyt 1.11.2022.
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen x mukaisen tilojen
ulosvuokraushinnaston 1.1.2023 alkaen.
Päätös:
109 §
Keittiötoimen hinnat
Liitteenä 13 on esitys seurakuntayhtymän keittiötoimen sisäisistä tarjoiluhinnoista sekä
liitteenä 14 on leirikeskusten ruokailujen sisäiset hinnat alkaen 1.12.2022. Hinnaston hinnat
sisältävät tarjottavien lisäksi mahdollisesti tilojen koristelun tilaisuuteen sopivaksi, lautasliinat
ja kaiken etukäteisvalmistelun, tarjoilun ja jälkityöt. Sisäisiä hintoja on tarkistettu edellisen
kerran 2021.
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Johtokunta hyväksyy liitteen 13 mukaisen sisäisen tarjoiluhinnaston ja liitteen 14 mukaisen
leirikeskusten ruokailujen sisäiset hinnat 1.12.2022 alkaen ja lähettää ne edelleen yhteisen
kirkkoneuvoston vahvistettavaksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Liitteenä x on esitys seurakuntayhtymän keittiötoimen sisäisistä
tarjoiluhinnoista sekä liitteenä x on leirikeskusten ruokailujen sisäiset hinnat
alkaen 1.12.2022. Keittiötoimen hinnaston hinnat sisältävät tarjottavien lisäksi
mahdollisesti tilojen koristelun tilaisuuteen sopivaksi, etukäteisvalmistelut,
tarjoilun ja jälkityöt.
Talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen x ja x mukaiset keittiötoimen
hinnat alkaen 1.12.2022.
Päätös:
110 §
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Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosääntö
Johtokuntien toimintaa ohjaa ja säätelee kirkkolaki ja kirkkojärjestys,
hallintolaki, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta sekä yhteisen
kirkkovaltuuston hyväksymä johtosääntö. Johtosääntö sisältää mm.
kokousmenettelyä ja esittelyä koskevia perussäännöksiä.
Liitteenä x on Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunnan johtosääntö. Johtosääntöön tehdyt päivitykset
aiheutuvat kiinteistö- ja hautaustoimen organisaation päivittämisestä
vastaamaan nykyistä tilannetta. Eli muutokset koskevat lähinnä
hautaustoimen päällikön lisäämistä muutamiin johtosäännön pykäliin, joissa
aikaisemmin mainittiin vain kiinteistöpäällikkö.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy liitteen x mukaisen
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen
johtosäännön ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi.
Päätös:
111 §
Hämeenlinnan kirkon muutostyöt
Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvosto on nimennyt työryhmän syksyllä
2019 pohtimaan Hämeenlinnan kirkon parempaa käyttöastetta ja
toiminnallisten tarpeiden vastaavuutta. Työryhmään on nimetty johtavia
viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä. Työryhmään on kutsuttu myös yhtymän
puolen keskeisiä työntekijöitä.
Työryhmä kokoontui 2020 keväällä ja löysi kohteita, joissa muutoksia
tarvittaisiin. Toukokuun 2020 kokouksessa mukana oli myös museoviraston
ja kirkkohallituksen edustus. Seurakuntayhtymä päätti ryhmän suosituksesta
tilata rakennushistoriallisen selvityksen, joka kerrottiin olevan lähtökohta
suunnittelun aloitukselle.
Rakennushistoriallisen selvityksen valmistuttua 2021 muutostyöryhmä
kokoontui uudelleen. Korona hidasti työskentelyä. Olennaiset toiminnalliset
muutostarpeet saatiin kerättyä toiminnallisen puolen keskusteluista. Niiden
pohjalta Yhteinen kirkkoneuvosto päätti varata määrärahan vuodelle 2022
suunnitteluluonnosten tilaamiseen BST-Arkkitehdeilta.
Luonnokset ovat valmistuneet kesällä ja niitä on tarkasteltu
muutostyöryhmässä, seurakuntaneuvostossa ja yhdessä museoviraston
arkkitehdin kanssa. Luonnoksia tarkastellaan vielä toisen kerran
museoviraston kanssa marraskuun alussa. Luonnokset kirkon muutostöistä
ovat liitteenä x.
Kirkkotilan muutoksilla tavoitellaan saavutettavuutta, parempaa
toiminnallisten tarpeiden huomioonottamista ja tilojen käyttöasteen nostoa
tekemällä tilaa toimivammaksi tämän päivän seurakuntalaisten tarpeisiin.
Käyttöasteen nostoon liittyy myös positiivinen ilmastonäkökulma.
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Edetäkseen kirkkotilan muutos tarvitsee tässä vaiheessa viedä
seurakuntayhtymän päätöskäsittelyyn. Ensimmäisessä vaiheessa
muutossuunnitteluun tarvitaan luonnoksia tarkemmat arkkitehtipiirrokset.
Lupa- ja lausuntomenettelyt museoviraston ja kirkkohallituksen kanssa ovat
edellytyksiä rakennesuunnittelu- ja rakennuslupaprosesseille.
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto keskustelee asiasta. Koska yhteinen
kirkkoneuvosto on johtosäännön mukaan siirtänyt vastuun
seurakuntayhtymän rakennushankkeiden suunnittelusta kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunnalle pyytää yhteinen kirkkoneuvosto kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokuntaa esittämään lausuntonsa suunnitelmista,
suunnittelun jatkamisesta ja siihen esitetystä määrärahasta.
Päätös:

112 §
Muut asiat

113 §
Seuraavat kokoukset
Puheenjohtajan päätösesitys:
Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous on torstaina 1.12.2022 klo 18.00
alkaen. Kokouspaikkana on Vanajan seurakuntakoti.
Päätös:

114 §
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.

115 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

