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35 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

36 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina maanantaina
9.5.2022. 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:
Päätösesitys hyväksyttiin.

37 §
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Puheenjohtajan päätösesitys:
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juuso Ahonen ja AnnaKaisa Häppölä.

38 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtajan päätösesitys:
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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39 §
Ilmoitusasiat
Kirkkohallituksen yleiskirje 10 / 2022
- Tietoa Ukrainan sodan vaikutuksista seurakuntien toimintaan
Kirkkohallituksen yleiskirje 11 / 2022
- Esitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi
itsenäisyyspäivänä 2022
Kirkkohallituksen yleiskirje 12 / 2022
- Opetushallitukselta ja kirkkohallitukselta yhteinen kirje oppilaitoksille,
seurakunnille ja seurakuntayhtymille seurakuntavaaleista
Kirkkohallituksen yleiskirje 13 / 2022
- Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2022
Kirkkohallituksen yleiskirje 14 / 2022
- Lisäohjeita liittyen ukrainalaisten auttamiseen seurakunnissa
Kirkkohallituksen yleiskirje 15 / 2022
- Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
Kirkkohallituksen yleiskirje 16 / 2022
- Suositus kirkollisveroprosentin alentamisesta
Kirkkohallituksen yleiskirje 17 / 2022
- Seurakuntien kirjanpidon tehtäväalueiden muuttaminen 1.1.2023 lukien
Kirkkohallituksen yleiskirje 18 / 2022
- Kirkkotilojen turvallisuus yleisötilaisuuksissa
Kirkkohallituksen kuukausiraportit 2 - 3 / 2022
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 2 - 4 / 2022
Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 1 / 2022
Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 2 / 2022
Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 2 / 2022
Ympäristödiplomityöryhmän kokousmuistio 2 / 2022
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirja 2 / 2022
Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistio 3 / 2022
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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40 §
Viranhaltijoiden päätösluettelot
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja
pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Talous- ja
hallintojohtajan päätökset numero 8 - 23 / 2022 ovat nähtävillä kokouksessa.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1. hyväksyy viranhaltijoiden päätösluettelot
2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

41 §
Seurakuntayhtymän verotulokertymä, tuloslaskelma ja sijoitustilanne
Liitteenä 1 on kirkollisveron tilitykset ajalta 1.1. - 30.4.2022, liitteenä 2
tuloslaskelmaosan toteumavertailu ajalta 1.1. - 30.4.2022 ja liitteenä 3
sijoitustilanne 30.4.2022.
Talous- hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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42 §
Seurakuntatalojen (Keskusseurakuntatalo ja Poltinahon seurakuntatalo) tilojen ja
toimintojen uudelleenjärjestelemiseksi laadittava tarveselvitys
Yhteinen kirkkovaltuusto 1 / 24.9.2020 / § 9
Konsultti RH OY / Riku Hyttinen on laatinut Poltinahon uuden seurakuntatalon
tavoitehintalaskelmat kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan toukokuussa hyväksymän
tilaluettelon mukaisesti. Pihapysäköinti vaihtoehdossa uuden seurakuntatalon tavoitehintaarvio on 14.871.000 euroa (liite 6) ja pysäköintihalli vaihtoehdossa vastaavasti 16.816.000
euroa (liite 7). Tilaohjelma on liitteenä 8.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Hannu Fagerlund esittelee annetun
aineiston kokouksessa.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto käy läpi laaditun Poltinahon uuden seurakuntatalon tilaohjelman ja
tavoitehintalaskelmat. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että päätös tilojen sijainnin osalta
avataan ja tutkitaan uudelleen sekä vaihtoehtojen lisääntymisen että muuttuneen ajattelun
myötä.
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja antoi ennen keskustelua muutetun
päätösesityksen.
Puheenjohtajan muutettu päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto käy läpi laaditun Poltinahon uuden seurakuntatalon tilaohjelman ja
tavoitehintalaskelmat. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että päätös tilojen sijainnin osalta
avataan ja tutkitaan uudelleen sekä vaihtoehtojen lisääntymisen että muuttuneen ajattelun
myötä.
Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavat tehtävät:
1. Asettaa työryhmän laatimaan suunnitelman Hämeenlinnan-Vanajan seurakuntatalojen
tilojen ja toimintojen uudelleen järjestämisestä. Työryhmässä tulee olla edustus
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan ja seurakuntayhtymän työntekijöistä, HämeenlinnaVanajan seurakuntaneuvostosta, yhteisestä kirkkoneuvostosta sekä asiantuntijaosaamista
tilakysymysten ratkaisemisesta. Työryhmän tulee perustaa suunnitelmansa HämeenlinnaVanajan strategiassa esitettyyn ajatteluun toiminnan vaatimista tiloista ja
seurakuntayhtymän voimassa olevasta kiinteistöstrategiasta nouseviin reunaehtoihin.
2. Selvittää Poltinahon - ja Keskusseurakuntatalon kiinteistöjen korjaustarpeen
kustannukset kuntotutkimusten kautta.
Yhteinen kirkkovaltuusto pyytää yhteistä kirkkoneuvostoa esittämään tehtävänannon
mukaisen etenemisaikataulun seuraavassa yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa.
Asiasta käydyn vilkkaan keskustelun aikana puheenjohtajan muutettu päätösesitys sai usean
valtuutetun kannatuksen. Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Sara Kaloinen esitti
puheenjohtajan muutettuun päätösesitykseen lisäyksenä Poltinahon- ja
Keskusseurakuntatalon kiinteistöjen markkinahinnan selvittämistä. Antti Ahonen kannatti
esitystä.
Puheenjohtaja antoi keskustelun jälkeen uuden muutetun päätösesityksen, johon on lisätty
kohta 3.
Puheenjohtajan uusi muutettu päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto käy läpi laaditun Poltinahon uuden seurakuntatalon tilaohjelman ja
tavoitehintalaskelmat. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että päätös tilojen sijainnin osalta
avataan ja tutkitaan uudelleen sekä vaihtoehtojen lisääntymisen että muuttuneen ajattelun
myötä.
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Lisäksi Yhteinen kirkkovaltuusto antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavat tehtävät:
1. Asettaa työryhmän laatimaan suunnitelman Hämeenlinnan-Vanajan seurakuntatalojen
tilojen ja toimintojen uudelleen järjestämisestä. Työryhmässä tulee olla edustus
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan ja seurakuntayhtymän työntekijöistä, HämeenlinnaVanajan seurakuntaneuvostosta, yhteisestä kirkkoneuvostosta sekä asiantuntijaosaamista
tilakysymysten ratkaisemisesta. Työryhmän tulee perustaa suunnitelmansa HämeenlinnaVanajan strategiassa esitettyyn ajatteluun toiminnan vaatimista tiloista ja
seurakuntayhtymän voimassa olevasta kiinteistöstrategiasta nouseviin reunaehtoihin.
2. Selvittää Poltinahon - ja Keskusseurakuntatalon kiinteistöjen korjaustarpeen
kustannukset kuntotutkimusten kautta.
3. Selvittää Poltinahon - ja Keskusseurakuntatalon markkinahinnan tarkoituksenmukaisessa
vaiheessa.
Yhteinen kirkkovaltuusto pyytää yhteistä kirkkoneuvostoa esittämään tehtävänannon
mukaisen etenemisaikataulun seuraavassa yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa.
Päätös:
Puheenjohtajan uusi muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhteinen kirkkoneuvosto 6 / 3.12.2020 / § 87
Syyskuun valtuuston kokouksen jälkeen valmistelua ja keskustelua asetettavasta
työryhmästä on käyty mm. Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouksissa,
kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksessa ja seurakuntayhtymän johtoryhmän
kokouksissa. Keskusteluissa on noussut esille pieni, tehokas mutta kuitenkin laaja-alaista
kokonaisnäkemystä edustava työryhmä. Tämän perusteella työryhmän kokoonpanoksi
esitetään kahdeksaa (8) varsinaista jäsentä edustaen Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan ja
seurakuntayhtymän työntekijöitä, Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostoa, yhteistä
kirkkoneuvostoa sekä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaa. Työryhmän varsinaisiin
jäseniin tulee kuulua myös yksi asiantuntijajäsen. Varsinaisten jäsenten lisäksi työryhmällä
on mahdollisuus kutsua kokouksiinsa lisää asiantuntijoita ja henkilöstöä tarpeen mukaisesti.
Työryhmän tulee perustaa suunnitelmansa Hämeenlinna-Vanajan strategiassa esitettyyn
ajatteluun toiminnan vaatimista tiloista ja seurakuntayhtymän voimassa olevasta
kiinteistöstrategiasta nouseviin reunaehtoihin.
Vuoden 2021 talousarvioon on Poltinahon seurakuntatalon ja Keskusseurakuntatalon
kuntotutkimusten tekemiseen varattu määrärahaa 80.000 euroa. Näiden tekemiseen,
sisäilmatutkimuksen analysointiin ja loppuraportin tekemiseen arvioidaan kuluvan 2-3
kuukautta aloittamisesta. On tärkeää, että kuntoarvioiden tekeminen käynnistetään
pikaisesti.
Työryhmä työskentelylle varataan kevätkausi ja alkusyksy 2021. Väliraportti työstä annetaan
yhteiselle kirkkoneuvostolle 26.8.2021 (esitellään edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle
23.9.2021) ja tavoitteena on saada työ valmiiksi viimeistään joulukuun 2021 alkuun
mennessä. Kysymys Hätilän seurakuntatalon tulevaisuudesta on kytkettävä oleelliseksi
osaksi työryhmän työtä samoin kuin kysymykset kaikkien muidenkin tilojen sijaintipaikoista.
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Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1. nimeää kahdeksan (8) jäseniseen työryhmään koskien Hämeenlinna-Vanajan
seurakuntatalojen tilojen ja toimintojen uudelleen järjestelyä kaksi (2) jäsentä
Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostosta, kaksi (2) jäsentä yhteisestä
kirkkoneuvostosta, yhden (1) jäsenen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnasta, yhden
(1) jäsenen Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan henkilöstä, yhden (1) jäsenen
seurakuntayhtymän henkilöstöstä sekä yhden (1) asiantuntijajäsenen
2. nimeää työryhmän puheenjohtajan
3. päättää, että Poltinahon seurakuntatalon ja Keskusseurakuntatalon kuntotutkimusten
hankinta käynnistetään mahdollisimman nopeasti
4. päättää, että väliraportti työryhmän työskentelystä käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston
kokouksessa 26.8.2021.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1. nimesi kahdeksan (8) jäseniseen työryhmään jäseniksi Erkki Alasen ja Timo Kauniston
Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostosta, Riitta Hietasen ja Iija Filenin yhteisestä
kirkkoneuvostosta, Hannu Fagerlundin kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnasta,
Kimmo Reinikaisen Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan henkilöstöstä, Ville Lehtosen
seurakuntayhtymän henkilöstöstä sekä Jarmo Kulmalan asiantuntijajäseneksi
2. nimesi työryhmän puheenjohtajaksi Riitta Hietasen
3. päätti, että Poltinahon seurakuntatalon ja Keskusseurakuntatalon kuntotutkimusten
hankinta käynnistetään mahdollisimman nopeasti
4. päätti, että väliraportti työryhmän työskentelystä käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston
kokouksessa 26.8.2021.
Yhteinen kirkkoneuvosto 7 / 2.12.2021 / § 112
Yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä on työskennellyt ahkerasti laatiessaan
suunnitelmaa Hämeenlinnan-Vanajan seurakuntatalojen tilojen ja toimintojen uudelleen
järjestämisestä. Työryhmä esitteli väliraporttinsa yhteiselle kirkkoneuvostolle 26.8.2021 sekä
yhteiselle kirkkovaltuustolle 23.9.2021.
Työryhmä näkee, että toiminnan lähtökohta konkretisoituu Hämeenlinna-Vanajan
seurakuntaneuvoston lausunnossa tilasuunnitelmasta (koko lausunto liitteenä 3).
Seurakuntaneuvoston lausuntoon on vaikuttanut seurakuntaneuvoston asettaman tilaajatteluryhmän raportti. Lausunnon tiivistelmä on seuraava: ”Tilatarvetyöryhmä on etsinyt
ratkaisua yhden tai kahden tilan malliin ja tilojen sijaintiin. Hämeenlinna-Vanajan
seurakuntaneuvosto toteaa edellä sanotun perusteella, että tavoitteen tulee olla yksi
yhteinen tila, jossa sekä koko seurakunnan työntekijät että yhtymän työntekijät
työskentelevät samassa paikassa. Vapaaehtoisten ja osallistuvien seurakuntalaisten
kokoavat tilat pitäisi voida valtaosaltaan sijoittaa samaan paikkaan. Tilojen tulee olla
yhteiskäyttöisiä.
Tilojen läheisyys siellä missä ihmiset luonnollisesti liikkuvat on merkittävää. Sellaisesta
paikasta käsin avautuvat mahdollisuudet myös keskeisten ulkotilojen haltuunottamiselle.
Esteettömyys ja saavutettavuus ovat tärkeitä kokoavan toiminnan edellytyksiä. Tila
keskustan läheisyydessä luo paremmat edellytykset toiminnalle.
Ekologisuus, muunneltavuus, yhteiskäyttöisyys ja taloudellisuus ovat merkittävässä roolissa.
Tiloista on voitava luopua käytön vähetessä. Tilojen on oltava työn tekemiselle turvallisia.
Tilan koko on mitoitettava oikein. Tilan olisi oltava pääosin omassa omistuksessa.”
Työryhmä on tehnyt työnsä siihen asti, mikä on tällä hetkellä mahdollista. Työryhmästä
riippumattomista syistä niin aikataulu- kuin kustannusasiat ovat vielä osittain avoimia.
Työryhmän puheenjohtaja Riitta Hietanen ja jäsen kirkkoherra Kimmo Reinikainen esittelivät
kokouksessa tarkemmin työryhmän työtä.
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Vt. talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käy keskustelun Hämeenlinna-Vanajan seurakuntatalon sijainnista
ja pyytää työryhmää jatkamaan vielä aikataulun ja kustannusten selvittämistä. Sekä pyytää
yhteiseltä kirkkovaltuustolta lisäaikaa maaliskuun loppuun saakka näiden asioiden
selvittämiseksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä on jatkanut työskentelyään
laatiessaan suunnitelmaa Hämeenlinnan-Vanajan seurakuntatalojen tilojen
ja toimintojen uudelleen järjestämisestä. Koska tilat ovat vasta
suunnitteluvaiheessa, eikä sijaintia ole päätetty, on mahdotonta tässä
vaiheessa esittää tarkkaa tilasuunnitelmaa. Toimitiloja on jatkossakin uuden
seurakuntatalon lisäksi ympäri kaupunkia. Erityisesti pienten lasten kerhot,
perhe- ja partiotoiminta painottuu niille alueille, joilla lapsiperheet asuvat.
Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston selvityksen mukaisesti uuden
seurakuntatalon pitäisi sijaita ydinkeskustassa.
Sekä työryhmän että seurakuntaneuvoston tahtotila on kytkeä myös
seurakunnan henkilöstö päätöksentekoon. Erityisesti muualla kuin
keskitetyssä seurakuntatalossa järjestettävät toiminnot kaipaavat
keskusteluja. Lisäksi on hyvä purkaa työaloilta tulleita viestejä eri tilojen ja
toimintojen saavutettavuudesta yhdessä. Tätä tarkoitusta varten henkilöstö
kutsuttiin 27.4.2022 keskustelemaan yhdessä tilatarvetyöryhmän edustajien
kanssa ja antamaan asiantuntijainformaatiota tilatarvetyöryhmän lausuntoa
varten.

Lapsivaikutusten arviointi:
Keskustelussa seurakuntatalon sijainnista tulee huomioida lasten
mahdollisuus osallistua tilassa järjestettävään toimintaan ja muut
lapsivaikutukset. Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvosto on viestittänyt
vahvasti, että Hämeenlinnan ruutukaavakeskusta ei voi jäädä ilman
keskeistä toimitilaa. Mikäli seurakunnan päätoimitila rakennetaan
ydinkeskustaan, tulee selvittää kuinka lapset ja nuoret sinne kulkevat.
Polkupyörillä ja mopoilla tuleville nuorille tarvitaan parkkipaikat riittävän
lähelle.
Pikkulapsiperheiden liikkuminen tilaan tulee olla riittävän helppoa ja
turvallista useammankin pienen lapsen kanssa. Nuorten liikkuminen tilan
läheisyydessä tulee olla turvallista vielä illalla päättyvien toimintojen jälkeen.
Toimintaan osallistujien mahdollinen saatto ja haku autolla pitää olla
turvallisesti järjestetty.

Liitteenä 4
järjestelystä.

on

tilatyöryhmän

suunnitelmaluonnos

tilojen

uudelleen
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Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
1. Yhteinen
kirkkoneuvosto
käsittelee
liitteenä
4
olevan
suunnitelmaluonnoksen
ja
käy
keskustelun
seurakuntatalon
sijaintipaikasta.
2. Yhteinen
kirkkoneuvosto
pyytää
Hämeenlinna-Vanajan
seurakuntaneuvostolta lausunnon seurakuntatalon sijaintipaikasta.

*****
Asiasta käydyn pitkän keskustelun jälkeen talous- ja hallintojohtaja antoi
muutetun päätösesityksen.
Talous- ja hallintojohtajan muutettu päätösesitys:
1. Yhteinen
kirkkoneuvosto
käsittelee
liitteenä
4
olevan
suunnitelmaluonnoksen
ja
käy
keskustelun
seurakuntatalon
sijaintipaikasta.
2. Yhteinen
kirkkoneuvosto
pyytää
Hämeenlinna-Vanajan
seurakuntaneuvostolta lausunnon seurakuntatalon sijaintipaikasta.
Lausunnon perusteella valmistellaan esitys tulevalle yhteiselle
kirkkovaltuustolle seurakuntatalon sijaintipaikasta.
Päätös:
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.
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43 §
Seurakuntayhtymän taloussihteerin valinta
Yhteinen kirkkoneuvosto 2 / 10.3.2022 / § 29
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 3. luvun 9 § mukaan yhteinen kirkkovaltuusto on
siirtänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle päätösvallan ottaa ja irtisanoa seurakuntayhtymän
talous- ja henkilöstötoimiston vakituiset viranhaltijat ja työsopimussuhteiset työntekijät.
Taloustoimiston tehtäviä on järjestelty uudelleen ja taloustoimistoon esitetään avattavaksi
uusi taloussihteerin vakituinen toimi 14.3.2022 alkaen.
Taloussihteerin tehtäviin kuuluvat mm. laskutuksen ja ostoreskontran hoitaminen,
kirjanpidon tehtävät, avustavat talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelun tehtävät sekä
matkalaskujen ja kuluveloitusten käsittely. Lisäksi tehtäviin voi kuulua erilaisia hallinnon
avustavia tehtäviä ja muita toimistotehtäviä. Työnkuvaa voidaan muokata valitun henkilön
osaamisen mukaan.
Kelpoisuusehtona toimeen on soveltuva tutkinto (merkonomi, yo-merkonomi, tradenomi tai
muu vastaava taloushallinnon tutkinto). Edellytämme työkokemusta taloushallinnon
tehtävistä ja toivomme hakijalla olevan hieman kirjanpidon kokemusta. Kokemus kirkon
hallinnosta tai julkishallinnosta ja asiakirjahallinnon tehtävistä sekä hyvä tietotekninen
osaaminen luetaan hakijalle eduksi. Odotamme tehtävään valitulta henkilöltä myös hyviä
vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.
Tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 501. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista.
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto julistaa taloussihteerin (vaativuusryhmä 501) toimen haettavaksi
perjantaihin 8.4.2022 mennessä ilmoittamalla siitä Hämeen Sanomissa, seurakuntayhtymän
verkkosivuilla, Kirkon avoimet työpaikat sivustolla / Oikotie.fi:ssa, Kirkko HR- ja TEpalveluissa (mol.fi). Yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan ja
henkilöstöpäällikön valmistelemaan toimen täyttämisen sekä tekemään esityksen toimeen
sopivimmasta henkilöstä. Valintatyössä voidaan käyttää asiantuntija-apua. Työsuhde
täytetään kuuden kuukauden koeajalla.
Päätös: Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Hakuilmoitus julkaistiin Hämeen Sanomissa, Kotimaa –lehdessä sekä
seurakuntayhtymän verkkosivuilla, Kirkon työpaikkatori / Oikotie.fi:ssa,
KirkkoHR ja TE-palveluissa (mol.fi).
Määräaikaan 8.4.2022 mennessä hakemuksen taloussihteerin tehtävään jätti
33 hakijaa.
Valmistelutyöryhmä – henkilöstöpäällikkö Suvi Lainesalo ja talous- ja
hallintojohtaja Ville Lehtonen kävivät kaikkien 33 hakijan hakemukset läpi
12.4.2022 ja valitsivat haastatteluun yhteensä neljä hakijaa.
Haastattelut suoritettiin 21-25.4.2022. Haastatteluissa oli mukana myös
kirjanpitäjä Arja Lehtinen.
Valmistelutyöryhmä toteaa, että taloussihteerin toimen hakijoissa oli useita
haun kriteerit täyttäviä. Valmistelutyöryhmä esittää suoritettujen
haastattelujen, työkokemuksen ja osaamisen perusteella Hämeenlinnan
seurakuntayhtymän taloussihteerin toimeen merkonomi Helena Korhosta.
Korhosen kohdalla osaaminen ja työkokemus vastasivat parhaiten
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valmistelutyöryhmän näkemyksiä. Hänen vahvuuksinaan nähtiin viime
vuosien kokemus seurakuntatyöstä, jolloin järjestelmät ja toimiminen
esimerkiksi kirkon palvelukeskuksen kanssa on tuttua.
Saadut hakemukset ja tiivistelmä kaikista toimea hakeneista ovat nähtävillä
kokouksessa.
Talous ja hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1. merkitsee tiedoksi esittelyn taloussihteerin valinnan valmisteluprosessin
kulusta,
2. päättää, että toimeen valitulla on kuuden kuukauden koeaika ja hänen on
ennen työsuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä todistus
terveydentilastaan,
3. päättää, että toimen palkkaus on vaativuusryhmän 501 mukainen ja
4. valitsee merkonomi Helena Korhosen taloussihteerin toimeen ja päättää,
että toimi on vastaanotettava sopimuksen mukaan, mahdollisimman pian.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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44 §
Puun myynti vuonna 2022
Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistyksestä Pekka Maula ja Lauri Halonen
sekä talous- ja hallintojohtaja kävivät 23.3.2022 läpi kuluvalle vuodelle
hakkuukohteiksi esitettävät leimikot, jotka pohjautuvat vuosille 2021–2030
tehtyyn metsäsuunnitelmaan. Ne sijaitsevat Rengon, Hauhon, Kalvolan ja
Tuuloksen alueilla. Hakkuut ovat harvennusta ja ensiharvennusta. Kaikki
leimausselosteet ja alueiden kartat kuvioineen ovat nähtävillä kokouksessa.
Neuvottelussa sovittiin, että tarjouspyyntö lähetetään viikolla 15. Se
lähetettiin 11.4.2022 seuraaville toimijoille: Stora Enso Oyj, Versowood Oy,
Metsä Group, L&T Biowatti Oy, Westas Group Oy, Koskitukki Oy ja UPMKymmene Oyj. Ostotarjousten viimeinen jättöpäivä oli perjantaina 29.4.2022
klo 16 mennessä ja tarjouksen tuli olla voimassa 30.6.2022 saakka. Päätös
myynnistä tehdään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 12.5.2022.
Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta ja tarjouksen jättivät Metsä
Group, UPM-Kymmene Oyj ja L&T Biowatti Oy. Tarjoukset toimitettiin
sähköpostitse osoitettuna Hämeenlinnan seurakuntayhtymä, talous- ja
hallintojohtaja Ville Lehtonen, ville.lehtonen@evl.fi.
Talous- ja hallintojohtaja avasi saadut tarjoussähköpostit 1.5.2022.
Tarjousten todettiin olevan tarjouspyynnön mukaisia ja ne edelleen
lähetettiin MHY:n asiantuntija Lauri Haloselle tarjousyhteenvedon laatimista
varten. Yhteenveto valmistui 2.5.2022 ja vertailuperusteena siinä käytettiin
leimausselosteiden puumääriä ja jätettyjen tarjousten yksikköhintoja. Kaikki
saadut tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.
Liitteenä 5 on 2.5.2022 laadittu saatujen ostotarjousten yhteenveto.
Parhaimman tarjouksen jätti Metsä Group hintaan 130.243,38 euroa (alv.
0%). Valintaperusteeksi tarjouspyynnössä oli määritelty hinta.
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy parhaimman tarjouksen jättäneen Metsä
Group:n tekemän tarjouksen hintaan 130.243,38 euroa (alv. 0%).
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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45 §
Lähetekeskustelu veroprosentista
Vuoden 2023 alusta voimaan tuleva verotulouudistus siirtää kuntien
verotuloja
valtiolle
hyvinvointialueiden
toiminnan
rahoittamiseksi.
Verorakenteen muutokset eivät saa voimaan tullessaan aiheuttaa verotuksen
kiristymistä. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64 %yksikköä ja valtion verotusta kiristetään vastaavasti. Valtion verotuksen
kiristäminen toteutetaan pääasiassa tuloveroasteikon kautta, joka alkaisi
nykyistä alemmalta tulotasolta ja siihen tulisi yksi porras lisää.
Kirkollisveroprosenttien alentaminen jätetään seurakuntien vapaaehtoisesti
tehtäväksi.
Verouudistuksessa kirkollisveron tuoton arvioidaan kasvavan noin 54 milj.
euroa, ellei veroprosentteja alenneta alentamispainetaulukon mukaisesti.
Tämä johtuu siitä, että uudistuksessa valtion tuloveron määrä kasvaa
merkittävästi ja ensisijaisesti valtion tuloverosta tehtävät vähennykset
kohdistuvat nykyistä enemmän valtion tuloveroon ja nykyistä vähemmän
kunnallis- ja kirkollisveroon. Kirkko siis saisi sote-verouudistuksen
yhteydessä perusteetonta hyötyä ja vastaavasti seurakuntaan kuuluvat
verovelvolliset maksaisivat kirkollisveroa nykyistä enemmän.
Jotta uudistus olisi kirkollisveron osalta tuottoneutraali, kirkollisveroprosentin
keskimääräinen alentamistarve on valtiovarainministeriön laskelmien
mukaan kokonaistasolla noin 0,08 prosenttiyksikköä.
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkollisveroprosentti määrätään
0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella, minkä johdosta pienin mahdollinen
veroprosentin alentaminen on 0,05 prosenttiyksikköä.
Valtiovarainministeriön
vero-osaston
alentamispainelaskelman
mukaan Hämeenlinnan seurakuntayhtymän alentamispaine olisi 0,05
prosenttiyksikköä.
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee lähetekeskustelun tiedoksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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46 §
Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako valtuustokaudelle 2023 - 2026
Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022. Seurakuntavaaleissa valitaan
vuosiksi 2023 - 2026 jäsenet sekä seurakuntayhtymän yhteiseen
kirkkovaltuustoon, että kunkin seurakunnan seurakuntaneuvostoon.
Vaalin käytännön järjestelyt hoitavat kunkin seurakunnan
seurakuntaneuvoston valitsemat vaalilautakunnat.
Kirkkolain 11 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan yhteisen kirkkovaltuuston
“jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa tai,
jos seurakuntia on enemmän kuin kaksikymmentä, yksi paikka. Muut paikat
jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa. Paikkojen jaon vahvistaa
yhteinen kirkkovaltuusto kutakin vaalikautta varten.”
Kirkkojärjestyksen 10 luvun 9 §:n 2 momentin mukaan “yhteinen
kirkkovaltuusto vahvistaa viimeistään vaalivuoden kesäkuussa kirkkolain 11
luvun 7 §:n 2 momentin mukaan seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkovaltuuston jäsenten paikkojen jaon yhtymään kuuluvien seurakuntien
lukumäärän sekä seurakunnissa vuoden alussa olleiden väkilukujen
perusteella.”
Kirkkojärjestyksen 10 luvun 9 §:n mukaan yhtymän yhteisen kirkkovaltuuston
paikkaluku on 51, jos väkiluku on 40.001 - 150.000.
Kuluvalla valtuustokaudella 2019 - 2022 on yhteisessä kirkkovaltuustossa
ollut Hämeenlinna-Vanajan seurakunnalla 35 paikkaa, Lammin
seurakunnalla 7 paikkaa, Hauhon seurakunnalla 5 paikkaa ja Kalvolan
seurakunnalla 4 paikkaa.
Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako valtuustokaudelle 2023 - 2026
muodostuu liitteen 6 mukaisesti.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
vahvistaa liitteen 6 mukaisen yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon
valtuustokaudelle 2023 - 2026 siten, että
1. Kalvolan seurakunnan liitoksen Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan
kanssa toteutuessa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnalle tulee 40
paikkaa, Lammin seurakunnalle 7 paikkaa ja Hauhon seurakunnalle 4
paikkaa.
2. Jos Kalvolan seurakunnan liitos Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan ei
toteudu Hämeenlinna-Vanajan seurakunnalle tulee 36 paikkaa, Lammin
seurakunnalle 6 paikkaa, Hauhon seurakunnalle 5 paikkaa ja Kalvolan
seurakunnalle 4 paikkaa.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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47 §
Seurakuntayhtymän talous- ja hallintojohtajan sijainen
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä tai muissa seurakuntayhtymän
säännöissä ei ole tarkkaa määräystä siitä, kuka toimii talous- ja
hallintojohtajan sijaisena lomien, virkavapauksien tai muiden poissaolojen
aikana. Jotta pakolliset operatiiviset asiat sujuvat häiriöittä myös talous- ja
hallintojohtajan poissa ollessa, on pysyvä sijaismääräys tarpeen.
Talouspäällikkö Ville Lehtonen on toiminut talousjohtajan sijaisena 1.7.2019
alkaen. Koska Ville Lehtonen on nimitetty 1.2.2022 alkaen talous- ja
hallintojohtajan virkaan, on syytä määrätä, kuka toimii hänen sijaisenaan
lomien, virkavapauksien tai muiden poissaolojen aikana.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää henkilöstöpäällikkö Suvi Lainesalon
toimimaan talous- ja hallintojohtajan sijaisena 1.6.2022 alkaen talous- ja
hallintojohtajan ollessa estyneenä.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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48 §
Virkojen lakkauttaminen
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 2 / 26.4.2022 / § 33
Hämeenlinnan kirkon, Hätilän kirkon ja Vanajan kirkon suntion virkoja ei ole täytetty vuonna
2015 tehdyn henkilöstöorganisaatiomuutoksen yhteydessä. Uudessa organisaatiossa sekä
suntioiden että siivooja-vahtimestarien nimikkeet yhtenäistettiin vahtimestareiksi. Virkojen
tehtävät on hoidettu työsopimussuhteisten vahtimestarien toimesta ja näin on
tarkoituksenmukaista toimia jatkossakin. Kiinteistösihteerin virkaa hoitanut henkilö jäi
eläkkeelle 1.2.2021 ja siitä saakka tehtäviä on hoitanut kiinteistö- ja hautaustoimen
työsopimussuhteinen toimistosihteeri.
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että 1.7.2022 alkaen
1. lakkautetaan Hämeenlinnan kirkon suntion virka, vaativuusryhmä 403,
2. lakkautetaan Hätilän kirkon suntion virka, vaativuusryhmä 401,
3. lakkautetaan Vanajan kirkon suntion virka, vaativuusryhmä 402,
4. lakkautetaan kiinteistösihteerin virka, vaativuusryhmä 501.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että 1.7.2022
alkaen
1. lakkautetaan Hämeenlinnan kirkon suntion virka, vaativuusryhmä 403,
2. lakkautetaan Hätilän kirkon suntion virka, vaativuusryhmä 401,
3. lakkautetaan Vanajan kirkon suntion virka, vaativuusryhmä 402,
4. lakkautetaan kiinteistösihteerin virka, vaativuusryhmä 501.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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49 §
Kiinteistön 109-2-2-7, Rauhankatu 14, 13100 Hämeenlinna kaavoitus
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 5 / 28.9.2021 / § 74
Keskusseurakuntatalo on rakennettu 1951 ja laajennettu 1961. Rakennus on osittain
peruskorjattu 2000-luvun alussa. Hämeenlinnan kaupungin kiinteistörekisterin mukaan
kiinteistöllä on rakennettua k-m2 2800 k-m2 ja rakennusoikeutta 3582 k-m2.
Keväällä 2021 A-Insinöörit suunnittelu Oy:n tekemän kuntotutkimuksen mukaan kiinteistön
kunto ei täytä työterveydelle asetettuja vaatimuksia ja raportissa esitetyt korjaustarpeet on
todettu liian kalliiksi liittyen seurakuntatalojen tulevaisuuden suunnitteluun. Toukokuussa
tehdyn esityksen mukaisesti keskusseurakuntatalon toiminnat on siirretty väistötiloihin
1.9.2021 alkaen.
Samaan aikaan tehtyjen uusien seurakuntatalotilojen selvitysten pohjalta on todettu kaikissa
jatkovaihtoehdoissa tarpeelliseksi tehdä kiinteistölle kaavamuutos, jossa vähintään kaavan
mukainen yk-tontti, muutetaan asuin- ja liikerakentamisen (AL) sallivaksi kiinteistöksi. Lisäksi
Hämeenlinnan kaupungin kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta arvioidaan, että
kaavoituksen yhteydessä rakennuksen rakennusoikeus voitaisiin nostaa 3582 k-m2stä, 4500
km2 ja rakennuksen korkeus 6-kerroksiseksi.
Kiinteistön kaavoituskustannuksiksi on arvioitu 15 000 euroa ja kiinteistön arvonnoususta
kaupungille maksettavaksi 20 000 euroa, kaavoituksen valmistuttua.
Projektipäällikön päätösesitys:
Johtokunta käy asiasta keskustelun ja myöntää kaavoituksen käynnistämiseen budjetin
ylittävän 15 000 euron määrärahan. Johtokunta esittää vuoden 2022 investointeihin 20 000
euron määrärahaa kaavoituksesta johtuvaan arvonnousuun.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 2 / 26.4.2022 / § 27
Projektipäällikkö Hannu Fagerlund on käynyt kaavoitusneuvotteluja Hämeenlinnan
kaupungin kaavoituspäällikkö Jari Mettälän ja kaavoitusjohtaja Niklas Lähteenmäen kanssa.
Projektipäällikkö on lisäksi osallistunut uuden seurakuntatalotyöryhmän kokouksiin.
Kaavoituksen suunnittelusta vastaavaksi arkkitehdiksi on valittu Sakari Miettunen, arkkitehti
SAFA, Arkkitehtuuri Oy Lehtinen Miettunen. Luonnoskuvat kohteesta on sovittu
valmistuvaksi toukokuun loppuun 2022 mennessä. Kaavoitukselle ja arvonnousulle on
varattu investointirahat vuodelle 2022.
Projektipäällikön päätösesitys:
Johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle:
1. kaavamuutoksen vireillepanoa Hämeenlinnan kaupungille koskien kiinteistöä 109-2-2-7,
Rauhankatu 14, 13100 Hämeenlinna,
2. kaavamuutoshakemuksen vireillepanoa ja allekirjoitusoikeutta talous- ja hallintojohtaja
Ville Lehtoselle.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää,
1. kaavamuutoksen vireillepanosta Hämeenlinnan kaupungille koskien
kiinteistöä 109-2-2-7, Rauhankatu 14, 13100 Hämeenlinna,
2. kaavamuutoshakemuksen vireillepano ja allekirjoitusoikeutta talous- ja
hallintojohtaja Ville Lehtoselle.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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50 §
Kiinteistön 109-8-23-2 Turuntie 34, 13130 Hämeenlinna kaavoitus
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 2 / 26.4.2022 / § 28
Projektipäällikkö Hannu Fagerlund on käynyt kaavoitusneuvotteluja Hämeenlinnan
kaupungin kaavoituspäällikkö Jari Mettälän ja kaavoitusjohtaja Niklas Lähteenmäen kanssa.
Projektipäällikkö on lisäksi osallistunut uuden seurakuntatalotyöryhmän kokouksiin.
Kaavoituksen tarve kiinteistölle on jokaisessa suunnitteluvaihtoehdossa. Ennen varsinaisen
kaavoitussuunnittelun aloittamista tarvitaan yhteiseltä kirkkovaltuustolta päätös kiinteistön
tulevasta käyttötarkoituksesta. Kaavoitushakemus halutaan kuitenkin avata valmiiksi, jotta
päätöksen saannin jälkeen päästään suoraan suunnittelutyöhön. Mikäli Poltinaholle
päätetään tehdä peruskorjaus ja laajennus tai kokonaan uusi seurakuntatalo, laajennetaan
vain rakennuskorkeutta ja rakennusoikeutta. Mikäli kiinteistö päätetään myydä tai rakentaa
asuinrakentamista, haetaan kiinteistölle lisää rakennusoikeutta, lisää kerroskorkeutta ja
muutos asuin- ja liikerakentamiselle (AL). Mikäli päädytään asuinrakentamiseen, täytyy
kaavoitushakemus tehdä myös Verhonkatu 25-27, 13130 Hämeenlinna osalta.
Kaavoitusratkaisu kytketään yhteen kesäkuussa tai syyskuussa tehtävän yhteisen
kirkkovaltuuston päätöksen kanssa. Tämä päätös käynnistää kaavoitusprosessin.
Kaavoitukselle ja arvonnousulle on varattu investointirahat vuodelle 2022.
Projektipäällikön päätösesitys:
Johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle
1. kaavamuutoksen vireillepanoa Hämeenlinnan kaupungille koskien kiinteistöä 109-8-23-2,
Turuntie 34, 13130 Hämeenlinna ja tarvittaessa 109-8-23-1, Verhonkatu 25-27, 13130
Hämeenlinna,
2. kaavamuutoshakemuksen vireillepanoa molemmille kiinteistöille ja allekirjoitusoikeutta
talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtoselle.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää,
1. kaavamuutoksen vireillepanosta Hämeenlinnan kaupungille koskien
kiinteistöä 109-8-23-2, Turuntie 34, 13130 Hämeenlinna ja tarvittaessa 1098-23-1, Verhonkatu 25-27, 13130 Hämeenlinna,
2. kaavamuutoshakemuksen/hakemusten vireillepano ja allekirjoitusoikeutta
talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtoselle.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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51 §
Krematorion metallien kierrätys ja siitä saatujen varojen käyttö
hyväntekeväisyyteen
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 2 / 26.4.2022 / § 31
Vainajien tuhkauksessa syntyy tuhkasta erotettavaa materiaalia, joka on peräisin arkusta tai
vainajaan asennetuista hammas- ja ortopedisistä istutteista. Tavoitteena on välttää tällaisten
erikoismetallien joutuminen kaatopaikoille tai tulevan haudatuksi maaperään.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymä on tehnyt vuonna 2018 aiesopimuksen krematorioiden
metallien kierrätykseen erikoistuneen norjalaisessa omistuksessa olevan Fönix Miljö AS:n
kanssa. Fönix Miljö AS noutaa metallijätteet krematoriosta, lajittelee erityyppiset metallit ja
toimittaa metallit eteenpäin käsiteltäviksi ja uusiokäyttöön. Krematorioille takaisin tulevan
taloudellisen osuuden kohdistamisesta päätetään jokaisen krematorion kohdalta
paikallisesti. Metallien tuotosta vähennetään kierrättämiseen menevät kustannukset.
Fönix Miljö AS on tehnyt ensimmäisen tuloutuksen 37 459,56 euroa Hämeenlinnan
seurakuntayhtymälle maaliskuussa 2022.
Vt. hautaustoimen päällikkö Eerik Topi on ollut 30.3.2022 sähköpostitse yhteydessä
Kirkkohallituksen maankäyttöpäällikkö Harri Paloon kysyen linjausta metallin kierrätyksestä
saatavien tulojen käsittelyyn. Harri Palon antama vastaus:
”Metallit eivät ole seurakunnan omaisuutta, joten niistä saatuja varojakaan ei
kuuluisi tulouttaa seurakunnalle tai kierrättää seurakunnan kautta. Helpointa
olisi,
jos
metallikeräysyritys
voisi
suoraan
tulouttaa
varat
hyväntekeväisyyteen. Jos varat kuitenkin tuloutetaan seurakunnalle,
seurakunnan
kuuluisi
siirtää
varat
yleisesti
hyväksyttävään
hyväntekeväisyystarkoitukseen, kuten esim. Punainen Risti tai Unicef. Voisi
myös tiedustella voiko varat tulouttaa sairaanhoitopiirille, niin ne palautuisivat
oikeastaan
alkuperäiseen
tarkoitukseensa.
Kirkollisen
hyväntekeväisyysjärjestön valintaa en pidä suositeltavana, koska se antaisi
aihetta kanteluille, että seurakunta suuntaa sille kuulumattomia varoja kirkon
toimintaan.”
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän vuonna 2020 tekemässä ympäristöselvityksessä
mainitaan, että mahdolliset metalleista saatavat korvaukset seurakuntayhtymä ohjaisi
hyväntekeväisyyteen.
Vt. hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Johtokunta käy asiasta keskustelun ja päättää miten ja mihin vainajien tuhkasta erotettavien
metallien tulevat tuotot ohjataan. Johtokunta lähettää asian yhteisen kirkkoneuvoston
käsiteltäväksi.
****
Asiasta käydyn
päätösesityksen.

keskustelun

jälkeen

vt.

hautaustoimen

päällikkö

antoi

muutetun

Vt. hautaustoimen päällikön muutettu päätösesitys:
Johtokunta esittää, että saadut varat käytetään Ukrainan ja ukrainalaisten avustamiseen.
Johtokunta lähettää asian yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi ja yhteinen
kirkkoneuvosto päättää kohteen tarkemmin (esimerkiksi paikallinen Ukraina-keskus tai
Punainen Risti).
Päätös:
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.
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Yhteinen kirkkoneuvosto
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että ensimmäinen tuloutus krematoriosta
kierrätetyistä
metalleista,
eli
37 459,56
euroa
lahjoitetaan
hyväntekeväisyyteen ja ne käytetään Ukrainan ja ukrainalaisten
avustamiseen. Kohteina ovat Hämeenlinnan Ukraina-keskus ry 18 729,78
euroa ja Suomen Punaisen Ristin katastrofirahasto 18 729,78 euroa.
*****
Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä talous- ja hallintojohtaja antoi
muutetun päätösesityksen.
Talous- ja hallintojohtajan muutettu päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että ensimmäinen tuloutus krematoriosta
kierrätetyistä
metalleista,
eli
37 459,56
euroa
lahjoitetaan
hyväntekeväisyyteen ja ne käytetään Ukrainan ja ukrainalaisten
avustamiseen. Kohteina ovat Hämeenlinnan Ukraina-keskus ry 18 729,78
euroa ja Suomen Punaisen Ristin katastrofirahasto 18 729,78 euroa.
Jatkossa päätöksen varojen käytöstä tekee kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunta.
Päätös:
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

52 §
Toimituspalkkiot
Kirkon virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.3.2022-29.2.2024.
Peruspalkkoja korotetaan sopimuskauden ensimmäisenä vuonna 1.6.2022
lukien 2,0 %. Yleisen palkkausjärjestelmän kokemuslisätaulukkoa on myös
tarkistettu 1.6.2022 lukien. Lisäksi kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan
koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ja Kirkon alat ry suosittavat, että
seurakunnat maksavat toimituspalkkiota uuden suositussopimuksen
mukaisesti (liite 7). Toimituspalkkioiden suositussopimuksen käyttöönoton
vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto.
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän toimituspalkkiot maksetaan Kirkon virkaja työehtosopimuksen suosituksen mukaisesti 1.6.2022 alkaen.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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53 §
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
54 §
Seuraava kokous
Puheenjohtajan päätösesitys:
Varataan mahdollinen kokousaika torstaille 2.6.2022 klo 17.00, paikkana
Poltinahon seurakuntatalo.
Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous on torstaina 25.8.2022 klo 18.00
alkaen Vanajan seurakuntakodilla.
Varataan
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

55 §
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.

56 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

