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57 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

58 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina keskiviikkona
25.5.2022, esityslista päivitetty ja lähetetty jäsenille sähköpostina
maanantaina 30.5.2022. 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:

59 §
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Puheenjohtajan päätösesitys:
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
Päätös:

60 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtajan päätösesitys:
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.
Päätös:
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61 §
Ilmoitusasiat
Hämeenlinna-Vanajan kasvatuksen aloite seurakuntakeskuksen
rakennuspaikasta

62 §
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan alueen tilojen ja toimintojen
uudelleenjärjestelemiseksi laadittu tarveselvitys ja päätös uuden seurakuntatalon
suunnittelun jatkamisesta
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
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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.
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.
Vt. talousjohtajan päätösesitys:
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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 3 / 12.5.2022 / § 42

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. HämeenlinnaVanajan 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 on tilatyöryhmän suunnitelmaluonnos tilojen uudelleen järjestelystä.
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
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valmistellaan esitys tulevalle yhteiselle kirkkovaltuustolle seurakuntatalon
sijaintipaikasta.
Päätös:
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Liitteenä 1 on Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilatyöryhmän loppuraportti
”Suunnitelma
Hämeenlinna-Vanajan
seurakunnan
tilojen
uudelleenjärjestelystä”.
Liitteenä 2 on Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvoston
lausunto yhteiselle kirkkoneuvostolle, koskien uuden seurakuntatalon
rakentamista.
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto,
1. Merkitsee Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston lausunnon
tiedoksi,
2. Esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää Hämeenlinna-Vanajan
uuden seurakuntatalon suunnittelun jatkamista, sillä ajatuksella, että uusi
seurakuntatalo sijaitsee Hämeenlinnan ruutukaava-alueella.
3. Päättää, että hankitaan ulkopuolisen tahon tekemä taloudellinen vertailu
keskustan seurakuntatalokohteista kesän 2022 aikana,
4. Pyytää, että seurakuntayhtymän tilatyöryhmä käsittelee ja antaa
lausunnon saadusta kohteiden vertailusta, ennen kuin ne toimitetaan
yhteiselle kirkkoneuvostolle
Päätös:

63 §
Seurakuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätös
Yhteinen kirkkoneuvosto 2 / 10.3.2022 / § 27

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän taloussäännön 22 §:n mukaan yhteinen
kirkkoneuvosto huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta kirkkojärjestyksen 15 luvun 5
§:n mukaisesti. Tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä ja sen
allekirjoittavat päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja taloushallinnosta
vastaava viranhaltija. Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista
asiakirjoista ja se laaditaan kirkkohallituksen antaman ohjeen mukaisesti. Tasekirja
sisältää
tilinpäätöslaskelmat
(tuloslaskelma,
tase,
rahoituslaskelma),
toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tilinpäätöksen liitetiedot,
allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnän sekä kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat
luettelot ja selvitykset.
Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua ja yhteisen
kirkkovaltuuston on hyväksyttävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tasekirja, jonka sivut on numeroitu ja joka on sidottu, säilytetään pysyvästi.
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YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
Tilintarkastuskertomus
tilinpäätösasiakirjoihin.

liitetään

yhteiselle

kirkkovaltuustolle

esitettäviin

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilinpäätös oli ylijäämäinen 473.964,03 euroa
(vuonna 2020 ylijäämä 780.211,73). Ennustettua suurempi ylijäämä johtui ennen
kaikkea
talousarviota
suuremmasta
kirkollisverokertymästä
ja
hyvistä
rahoitustuotoista.
Kirkollisveroja tilikaudella kertyi 11.215.801 (10.955.620) euroa ja valtionkorvausta
1.321.788 (1.304.592) euroa. Kirkollisverotuloja kertyi 802.175 euroa enemmän
kuin mitä talousarviossa ennustettiin ja 260.181 euroa enemmän kuin vuonna 2020.
Toimintatuotot (ilman sisäisiä eriä) olivat 2.006.591 (2.075.480) euroa.
Toimintakulut olivat -12.352.047 (-11.629.770) euroa. Rahoitustuottoja kertyi
tilikauden aikana 444.581 (209.586) euroa. Tuloslaskelmassa olevat poistot olivat
tilikaudelta yhteensä -901.288 (-928.326) euroa, josta kertaluonteisia lisäpoistoja on
-285.791 (-252.157) euroa.
Tilikauden aikaisista investoinneista merkittävin oli Kalvolan kirkon uudet
virtuaaliurut (75.000 euroa).
Rahoituslaskelma osoittaa, että seurakuntayhtymän rahavarat ovat tilikauden
aikana lisääntyneet 1.457.329 (1.887.754) euroa.
Yhtymällä oli tilinpäätöshetkellä noteeratuissa arvopapereissa ja pankkitileillä
yhteensä 18.606.680 (17.149.351) euroa. Seurakuntayhtymän noteeratut sijoitukset
ja rahoitusarvopaperit on kirjattu hankinta-arvoon tai sitä alempaan markkinaarvoon. Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli 2.024.209 (1.779.884) euroa, josta
1.022.312 (1.026.699) euroa on lomapalkkavelkoihin liittyviä jaksotuksia.
Pitkäaikaista vierasta pääomaa ei seurakuntayhtymällä ole.
Liitteenä 4 on seurakuntayhtymän tasekirja vuodelta 2021.
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyy ja allekirjoittaa seurakuntayhtymän
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2021 sekä luovuttaa aineiston
edelleen tilintarkastajille.
Päätös: Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Tilintarkastus pidettiin 24.5.2022. Liitteenä 3 on tilintarkastaja Mari
Säynätjoen allekirjoittama tilintarkastuskertomus 2021. Yhteenveto vuoden
2021 tilintarkastuksesta (luottamuksellinen) esitellään kokouksessa.
Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden
myöntämistä seurakuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille
tilikaudelta 2021.
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää tilinpäätös- ja toimintakertomuskirjan sekä
tilintarkastuskertomuksen yhteiselle kirkkovaltuustolle ja esittää, että
yhteinen kirkkovaltuusto
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1. hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2021,
2. päättää, että tilikauden ylijäämäksi kirjataan 473.964,03 euroa ja ylijäämä
siirretään taseen ylijäämien tilille,
3. päättää, että hautainhoitorahaston tilikauden alijäämäksi kirjataan
6.983,32 euroa ja alijäämä kirjataan hautainhoitorahaston omiin pääomiin,
4. päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta
2021.
Päätös:

64 §
Muut asiat

65 §
Seuraava kokous
Puheenjohtajan päätösesitys:
Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous on torstaina 25.8.2022 klo 18.00
alkaen Vanajan seurakuntakodilla.
Päätös:

66 §
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.

67 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

