HATTULAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
Kokous
Aika
Paikka

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

PÖYTÄKIRJA
Nro 4 – 2020
22.4.2020 kello 17.00 – 18:35
Pappilanniemi

Järvinen Virpi
Lilja Lasse J
Aitola Nina
Erkamo Katri
Heikkilä Joonas
Suomaa Jussi
Ylitalo Leila

Läsnä
X
X

Poissa

X
X
X
X
X

Kirkkovaltuuston pj.
Kirkkovaltuuston varapj.

Heikkilä Taina
Nykänen Arto

X
X

Pöytäkirjanpitäjä

Kymäläinen Tia

X

Varajäsenet

Virsi 105
Asiat

34 § - 45 §

Allekirjoitukset
_____________________
Virpi Järvinen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

_____________________
Tia Kymäläinen
pöytäkirjanpitäjä

22.4.2020

_____________________
Katri Erkamo

_____________________
Joonas Heikkilä

Nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa 23.4. – 8.5.2020

Todistaa

______________________

2
HATTULAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

Pöytäkirja 22.4.2020
4/2020

34 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty 16.4.2020 kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Todetaan läsnä- ja poissaolijat, luettelo sivulla
yksi.
ESITYS (kirkkoherra):
1. Todetaan läsnä - ja poissaolijat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
PÄÄTÖS:
1. Todettiin läsnä- ja poissaolijat.
2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
35 § Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen keskiviikkona 22.4.2020. Tarkastettu pöytäkirja
on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 23.4. - 8.5.2020 virastoaikana.
ESITYS (kirkkoherra): Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katri Erkamo ja Joonas Heikkilä.
36 § Työjärjestyksen hyväksyminen
ESITYS (kirkkoherra): Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
KÄSITTELY: Lisätään kaksi ilmoitusasiaa (44 §).
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista lisäysten jälkeen työjärjestykseksi.
37 § Lähetystyön palvelusopimuksen uudistaminen Suomen Lähetysseuran kanssa
Hattulan seurakunta hoitaa lähetystehtäväänsä tukemalla kirkon lähetysjärjestöjä, joiden
kanssa on tehty nimikko- tai palvelusopimuksia. Sopimukset koskevat sekä yksittäisten
lähetystyöntekijöiden tai työntekijäpariskuntien että ns. nimikkokohteiden tukemista
Palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa uudistettiin viimeksi vuosi sitten
(allekirjoitukset Hattulassa 24.4.2019), ja oli tarkoitus, että sopimusta tarkistetaan vasta
15.9.2021. Sopimuksen mukaan Hattulan seurakunta tukee Senegalissa työskenteleviä
yhteensä 20 000 eurolla vuodessa, ja lisäksi kohteena NEBC:n raamattukoulua Nepalissa
3 000 eurolla vuodessa. Hattulan seurakunnalla on ollut nimikkolähettejä Senegalissa jo
kauan; sen sijaan jo vuosi sitten oli odotettavissa, ettei Nepalia koskeva sopimus jatku enää
kovin pitkään. Tilanne sai yllättävän käänteen, kun nykyisten lähetystyöntekijöiden työ
Senegalissa keskeytyi äkillisesti, ja he palasivat Suomeen maaliskuussa 2020.
Palvelusopimuksen uudistaminen tulee siis ajankohtaiseksi ennen aikojaan.
Suomen Lähetysseura on tarjonnut Hattulan seurakunnalle uutta kannatuskohdetta. Lisäksi
SLS ennakoi jo nyt nimikkokohteen vaihtamista, ja tarjoaa Nepalin raamattukoulun tilalle
joko Bolivian tai Kambodžan luterilaisen kirkon toiminnan vahvistamista. SLS ehdottaa
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palvelusopimukseen entisiä kannatussummia, 20 000 € lähetystyöntekijöiden ja 3 000 €
kohteen tukemiseen.
Asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, koska esityksen
kohteena olevilla varoilla tuetaan nimikkokohteissa myös lasten ja nuorten kasvua,
kehitystä, tasa-arvoisuutta ja oppimista.
ESITYS (Jouni Salko): Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran ja kappalaisen yhdessä
tekemään SLS.n kanssa palvelusopimuksen, jossa sitoudutaan Senegalissa
työskentelevien lähetystyöntekijöiden tukemiseen 20 000 eurolla vuosina 2020 ja 2021.
Jatketaan NEBC:n raamattukoulun tukemista kuluvan vuoden 2020 ajan jo budjetoidulla 3
000 euron summalla. Mahdollisesta uudesta nimikkokohteesta ja sen kannatussummasta
tulevina vuosina päätetään syksyllä 2020 seuraavan vuoden talousarvion laatimisen
yhteydessä.
PÄÄTÖS: Päätös esityksen mukaan.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

38 § Vahtimestarin viran lopettaminen
Kirkkoneuvosto palkkasi (23.10.2019, 133 §) vakituiseen tehtävään emäntä-vahtimestarin
laajennetulla toimenkuvalla. Samassa yhteydessä päätettiin, että vahtimestarin virka
jätetään toistaiseksi täyttämättä. Tätä ennen seurakunnalla oli yksi kokoaikainen
vahtimestari ja emäntä, jonka työ oli osan vuotta osa-aikaista.
Emäntä-vahtimestarin tehtävä selkeytyy huomattavasti toimintojen siirtyessä uuteen
seurakuntataloon vuoden 2020 lopussa. Nykyiset järjestelyt on tarkoitettu välivaiheen ajaksi.
Viimeistään alkuvuoden 2021 aikana tarkastellaan mahdollisen toisen henkilön rekrytoinnin
tarvetta tai joidenkin työn osa-alueiden ulkoistamista. Mikäli toinen henkilö päädytään
palkkaamaan, tehtävä täytetään työsuhteisena. Vahtimestarin tai emännän tehtävään ei
kuulu sellaisia työtehtäviä, jotka edellyttävät viranhaltijapäätöksiä tai muita viranhaltijan
valtuuksia.
ESITYS (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vahtimestarin virka
lakkautetaan.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vahtimestarin virka lakkautetaan.
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
39 § Ismo Pietilän palkkaaminen kiinteistönhoitajan tehtävään 11.5.2020-31.12.2020
Ismo Pietilä on toiminut kiinteistönhoitajan sijaisena 28.10.2019 alkaen. Työsopimus on
voimassa 10.5.2020 saakka. Tarve kiinteistönhoitajan sijaistamiselle jatkuu 10.5.2020
jälkeen.
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Kiinteistönhoitajan tehtävänkuva on monipuolinen ja siihen sisältyy mm. seurakunnan
kiinteistöjen ja hautausmaiden hoitoon/kunnostukseen liittyviä tehtäviä, koneiden ja
laitteiden kunnossapitotehtäviä sekä hautatoimen tehtäviä.
Ismo Pietilän työsuhde on suunniteltu määräaikaiseksi 11.5.2020 – 31.12.2020. Palkkaus
on vaativuusryhmän 402 mukainen ja yleistyöaika yhden viikon jaksossa 38,75 h.
Valitun tulee esittää lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaikaa ei määrätä, koska
työsuhde on suoraan jatkoa Ismo Pietilän nykyiselle määräaikaiselle työsuhteelle.
ESITYS (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto ottaa Ismo Pietilän määräaikaiseen
kiinteistönhoitajan tehtävään 11.5.2020 - 31.12.2020 väliseksi ajaksi 38,75 h/vko työajalla
pääasiallisena työpaikkana Kirkkotie 29, Parola. Palkkaus on vaativuusryhmän 402
mukainen. Valitun tulee esittää lääkärintodistus terveydentilastaan.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto ottaa Ismo Pietilän määräaikaiseen kiinteistönhoitajan tehtävään
11.5.2020 - 31.12.2020 väliseksi ajaksi 38,75 h/vko työajalla pääasiallisena työpaikkana
Kirkkotie 29, Parola. Palkkaus on vaativuusryhmän 402 mukainen. Valitun tulee esittää
lääkärintodistus terveydentilastaan.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

40 § Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019
Kirkkovaltuusto on 15.4.2019 valinnut valtuustokaudelle 2019-2022 tilintarkastusyhteisöksi
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Päävastuullinen tilintarkastaja on JHT, KHT Mari
Säynätjoki.
Tilintarkastajan on KJ 15:8 §:n mukaan tarkastettava toukokuun loppuun mennessä
julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja
tilinpäätös. Tilintarkastajan on tarkastettava:
1) onko hallintoa hoidettu laillisesti ja asianomaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten
mukaisesti;
2) onko tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten
mukaisesti sekä antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta,
taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista;
3) onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.
Havaitsemistaan epäkohdista tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä kirkkoneuvostolle.
Taloussäännössä määrätään tarkemmin tilintarkastajien tehtävistä sekä siitä, milloin tilit on
heille annettava ja milloin näiden on annettava kertomus toimittamastaan tarkastuksesta.
KJ 15:9 §:n mukaan tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta
tarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tarkastuskertomuksessa on myös
esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.
Jos tilintarkastuksessa havaitaan, että hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin säännöksiä tai
asianomaisen toimielimen tai viranhaltijan päätöksiä, eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole
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vähäinen, on tarkastuskertomuksessa tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus.
Muistutusta ei voida kohdistaa kirkkovaltuuston jäseniin.
Tilintarkastaja on tarkastanut seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.-31.12.2019 ja antanut tilintarkastuskertomuksessa (liite 2) lausunnon tilinpäätöksen
hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä.
ESITYS (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto käsittelee tilintarkastuskertomuksen ja esittää
kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan
hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto käsitteli tilintarkastuskertomuksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta
hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019.
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
41 § Hoitamattomien hautojen kuulutusmenettely
Kirkkolain 17 luvun 5 § mukaan, haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti
hoidettuina. Hattulan seurakunnan hautausmailla tarkastellaan vuosittain hautoja
hoitamattomuuden osalta. Hoitamattomat haudat asetetaan aika ajoin kuulutusmenettelyyn,
jonka tarkoituksena on muistuttaa haudan haltijaa hoitovelvollisuudestaan. Edellisen kerran
hoitamattomia hautoja kuulutettiin vuonna 2013.
Vastuu haudan hoidosta ja muistomerkin turvallisuudesta on omaisilla. Hautaoikeuden
haltija vastaa siitä, että hauta on pidetty hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuna.
Kaatuneet, kallistuneet tai kaatumaisillaan olevat hautakivet ovat vaarallisia hautausmaalla
vieraileville sekä hautausmaan työntekijöille. Hauta katsotaan hoitamattomaksi, jos:
 kukka-alueella kasvaa häiritsevästi rikkaruohoja
 haudalla on pensaiden tai puiden taimia
 muistomerkki on kaatunut, kallistunut tai kaatumaisillaan
 reunakivet ovat kallistuneet tai niiden rajaama alue ei ole hoidettu.
Kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden
määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Kirkkoneuvosto voi päättää
hautaoikeuden menettämisestä, jollei laiminlyöntiä ole korjattu. Tällöin hauta palautuu
seurakunnan haltuun ja siitä asetetaan haudalle tiedote, jossa annetaan kehotus hautakiven
poistamiseksi kuuden kuukauden määräajassa.
Hoitovelvoitteen täyttämiseksi riittää, että haudan yleishoito on järjestetty (nurmi- ja
hiekkapinta ovat hoidetut, muistomerkki ja mahdolliset reunakivet oikaistu). Pelkkä kukkien
tuominen ei riitä hoitovelvoitteen täyttämiseksi. Kukkien istuttaminen ei ole pakollista.
Kuulutettavia hautoja on yhteensä noin 150, joista suurin osa Hattulan hautausmaalla. Niille
haudanhaltijoille lähetetään kuulutuksesta kertova kirje, joiden yhteystiedot löytyvät haudan
tiedoista. Kirjeen lisäksi kaikille kunnostuskehotuksen saaneille haudoille asetetaan
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kuulutuksesta kertova tiedoksianto ja kuulutus julkaistaan sanomalehdessä sekä
seurakunnan verkkosivuilla.
Lehti-ilmoituksessa mainitaan, että kunnostuskehotus on annettu myös haudalle asetetulla
tiedoksiannolla. Seurakunnan on seurattava, että tiedoksiannot säilyvät haudalla paikallaan.
Tarvittaessa asetetaan uusi ilmoitus poistetun tilalle. Ilmoitus on tarpeeton, kun hauta on
kunnostettu tai kivi suoristettu. Kuulutus ja luettelo haudoista joita se koskee, esitetään
kokouksessa (liite 3).
ESITYS (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää julkaista Hattulan, Pyhän Ristin, ja
Tyrvännön hautausmaiden hoitamattomaksi todettuja liitteen 3 mukaisia hautoja koskevan
kuulutuksen kaupunkilehdessä 6.5.2020, paikallisessa sanomalehdessä 10.5.2020 ja
seurakunnan omilla verkkosivuilla, sekä asettaa kunnostuskehotuksesta tiedoksiannon
haudoille ja lähettää kirjeen niille hautaoikeuden haltijoille, joiden osoitetiedot löytyvät
haudan tiedoista.
PÄÄTÖS: Päätös esityksen mukaisesti.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

42 § Jumalanpalvelussuunnitelma 5.7. – 27.12.2020
Kirkkojärjestyksen (2 luku 2 §) mukaan kirkkoneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa
jumalanpalvelus kulloinkin pidetään, mikäli seurakunnalla on useita kirkkoja. Samoin
Kirkkojärjestys antaa mahdollisuuden siihen, että jumalanpalvelus voidaan pitää myös muualla
kuin kirkossa.
Suunnitelmakauden pääasiallisin jumalanpalvelusten pitopaikka on Hattulan kirkko ja n. kerran
kuukaudessa Tyrvännön kirkko. Pyhäinpäivän jälkeisen sunnuntain messu pidetään
Vuohiniemen rukoushuoneessa, samoin Tapaninpäivän messu ja kolmannen joulupäivän
messu pidetään Tuuliakodissa. Suunnitelmassa ei ole mainittu kaikkia erityisryhmille
suunnattuja jumalanpalveluksia esim. koululaisjumalanpalveluksia.
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja
lapsivaikutuksia:
kirkossa
on
esillä
”kirkkokaverit”
jokaisessa
jumalanpalveluksessa ja erityisesti lapsille ja lapsiperheille suunnattujen jumalanpalvelusten
suunnittelussa lapset huomioidaan.
ESITYS
(kirkkoherra):
Kirkkoneuvosto
hyväksyy
liitteen
4
mukaisen
jumalanpalvelussuunnitelman 5.7. – 27.12.2020 päiväjumalanpalvelusten osalta ja merkitsee
sen tiedoksi muiden jumalanpalvelusten osalta.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteen 4 mukaisen jumalanpalvelussuunnitelman 5.7. –
27.12.2020 päiväjumalanpalvelusten osalta ja merkitsi sen tiedoksi muiden
jumalanpalvelusten osalta.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella
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43 § Muut asiat
1. Kirkkoherran ja talouspäällikön katsaus koronaepidemian vaikutuksista toimintaan ja
seurakunnan talouteen.
2. Pyhän Ristin kirkon kesän aukiolot.
44 § Ilmoitusasiat
1. Hattulan kirkon vesikaton korjaus on saatu päätökseen. Korjauksen yhteydessä
uusittiin jalkarännit ja asennettiin uudet syöksyt. Remontin yhteydessä katolle
asennettiin lumiesteet. Korjausraportti on välitetty Museovirastolle.
2. Kanttori Elina Remeksen tiedonanto Pyhän Ristin kirkon urkupositiivista. Liite 5
3. Kirkkohallituksen tilastojen kuukausiraportti 2/2020 liitteenä 6. Vertailuryhmä on
muodostettu kymmenestä jäsenmäärältään lähimmästä seurakunnasta.
4. Kuulutusmenettely haudoista, joiden hallinta-aika on päättymässä tai päättynyt,
käynnistyy toukokuun 2020 alussa. Kuulutettavia hautoja on yhteensä n. 185.
Haudoille asetetaan hallinta-ajan päättymisestä kertova tiedoksianto ja niille
haudanhaltijoille lähetetään kirje, joiden yhteystiedot löytyvät haudan tiedoista.
Asiasta tiedotetaan paikallislehdessä ja luettelo haudoista on nähtävillä
ilmoitustauluilla sekä seurakunnan verkkosivuilla.
5. Kolehtisuunnitelmaan on tehty muutoksia striimattujen jumalanpalvelusten osalta
seuraavasti:
- pitkäperjantain oman seurakunnan nimikkolähettien ja –kohteiden työn
tukemiseen kerättävä kolehti kohdistettiin Medialähetys Sanansaattajille (SanSa)
tai Lähetyslentäjille (MAF)
- pääsiäispäivän Vuohiniemen rukoushuoneelle kerättävä kolehti osoitettiin
yhteisvastuukeräykselle
6. Kirkkopalvelut tiedotti 16.4.2020, että poikkeusolojen vuoksi Tiekirkkokausi 2020 on
peruttu. Ilmoituksessa todettiin, että epidemian kestoa ja sen vaikutusta ihmisten
liikkumiseen ja kokoontumiseen on mahdoton arvioida. Kirkkopalvelut haluaa toimia
vastuullisesti, eikä vaarantaa kävijöitä ja työntekijöitä tilanteessa, jossa
koronaviruksen leviäminen on yhä mahdollista. Seurakunnat voivat harkintansa
mukaan pitää ovet avoinna tutustumista ja hiljentymistä varten.

ESITYS: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
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45 § Valitusosoitus
ESITYS (talouspäällikkö): Annetaan valitusosoitus.
PÄÄTÖS: Annettiin valitusosoitus ja puheenjohtaja päätti kokouksen.
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4)
Virsi 513
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KOOSTE PÄÄTÖSTEN VALMISTELUSSA SUORITETUSTA LAPSIVAIKUTUSTEN
ARVIOINNISTA
Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 § perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan
päätösten vaikutukset lapsiin:
Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen
valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin.
Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa
ensimmäisenä.
Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.
Asialuettelo
Päätösten valmistelussa on arvioitu, että seuraavilla päätöksillä ei ole erityisiä
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia:
34 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
35 § Pöytäkirjan tarkastajat
36 § Työjärjestyksen hyväksyminen
38 § Vahtimestarin viran lopettaminen
39 § Ismo Pietilän palkkaaminen kiinteistönhoitajan tehtävään 11.5.2020-31.12.2020
40 § Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019
41 § Hoitamattomien hautojen kuulutusmenettely
43 § Muut asiat
44 § Ilmoitusasiat
45 § Valitusosoitus
Seuraavien päätösten valmistelussa on arvioitu, että päätöksillä
lapsivaikutuksia. Näiden osalta arviointi on kirjattu esittelytekstiin:

saattaa

37 § Lähetystyön palvelusopimuksen uudistaminen Suomen Lähetysseuran kanssa
42 § Jumalanpalvelussuunnitelma 5.7. – 27.12.2020

olla

