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129 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty 18.10.2019 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.
130 § Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen keskiviikkona 23.10.2019. Tarkastettu pöytäkirja
on nähtävänä taloustoimistossa 24.10. - 8.11.2019 virastoaikana.
ESITYS (khra): Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Nina Aitola ja Katri Erkamo.
131 § Työjärjestyksen hyväksyminen
ESITYS (khra): Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
KÄSITTELY: Lisätään asioita kohtaan Muut asiat (139 §) ja Ilmoitusasiat (140 §) ja muutettu
pykälään 132 § esittelijäksi kirkkoherra Virpi Järvinen koska Ritva Viitala ilmoitti esteestä.
PÄÄTÖS: Hyväksytään esityslista muutosten jälkeen työjärjestykseksi.
132 § Vuoden 2019 Yhteisvastuukeräyksen seurakuntaan jäävän 20 %:n osuuden
kohdentaminen
Yhteisvastuukeräyksen omaan seurakuntaan jäävä osuus on 20 %. Tämän osuuden
Diakoniatyö on vuosittain kohdentanut keräyksen teeman mukaiseen toimintaan. Vuoden
2019 Yhteisvastuukeräyksen tavoitteena Suomessa tuetaan vähävaraisten lasten ja
nuorten opiskelua esim. avustamalla maksullisten opiskeluvälineiden hankinnassa Kirkon
diakoniarahaston kautta. Paikallisseurakunnissa keräysvaroja käytetään monipuoliseen
avustustyöhön. Ulkomailla yhteisvastuuvaroin autetaan katastrofien ja konfliktien
aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä, tänä vuonna erityisesti nuoria esim.
tukemalla koulunsa keskeyttäneitä palaamaan kouluun, jaetaan koulu- ja hygieniatarvikkeita
ja autetaan koulumaksuissa. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.
Hattulassa vuoden 2019 keräys tuotti 5 511,88 €, joten 20 % osuus on 1 102,38€.
ESITYS (khra): Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn kohdennuksen: Seurakuntaan jäävä
yhteisvastuukeräyksen 20 % osuus tuotosta 1 102,38 € kohdennetaan Hattulan
seurakunnan diakoniatyön kautta Parolan lukion opiskelijakunnan käsikirjastolle
peruskurssien oppikirjojen hankintaan ja ylläpitoon sekä digitaalisten apuvälineiden
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(kuulokkeet, langattomat hiiret) ja opiskeluergonomian parantamiseen (välineet / kalusteet)
hankkimiseen.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen sillä lisäyksellä, että kohdennus
oppilaskunnalle maksetaan seurakunnalle osoitettujen laskujen tai maksukuittien
perusteella.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

133 § Emäntä-vahtimestarin palkkaaminen
Emäntä Marjo Torkkel irtisanoutui tehtävästään 1.10.2019 eläkkeelle siirtymistä varten.
Emännän tehtäviin kuului pääasiassa leirikeskuksen ruoka- ja kahvitarjoilujen tuottaminen
ja siisteydestä huolehtiminen. Emännän tehtävä on ollut osan vuotta osa-aikainen, 1.3.30.11. välisenä aikana 116,25 h / 3 viikkoa ja 1.12.-28.2. välisenä aikana 82,5 h / 3 viikkoa.
Toimintasuunnitelmaan 2019-2021 sisältyvässä henkilöstösuunnitelmassa kirkkoneuvosto
on linjannut, että jokaisen viran tai työsuhteen tullessa avoimeksi, siitä laaditaan selvitys.
Selvityksellä kartoitetaan, onko virka/tehtävä välttämätöntä täyttää vai voidaanko se hoitaa
muilla järjestelyillä. Selvitystyössä otetaan kantaa, onko muulla henkilöstöllä
mahdollisuuksia tehtävänhoitoon tai voiko osaa tehtävästä mahdollisesti ulkoistaa.
Selvityksen perusteella voidaan suorittaa tarvittaessa virka- ja tehtäväjärjestelyjä
laajemminkin ja arvioida mahdolliset tehtävän vaativuuden muutokset ja tarpeet virka- ja
tehtävänimikemuutoksiin.
Vahtimestari Sinikka Nevalainen on irtisanoutunut vahtimestarin virasta 4.10.2019.
Vahtimestarin tehtäviin on tehtävänkuvauksen mukaan kuulunut kiinteistöjen sisä- ja
ulkoalueiden siisteydestä huolehtiminen, kahvitarjoilujen järjestelyt, tekstiilien pesut ja
huolto, tarvikehankinnat, tarvittaessa leivonta ja ruoan valmistus sekä emännän
sijaistaminen. Vahtimestarin virka on päätoiminen ja kokoaikainen 116,25h/3vk, palkkaus
vaativuusryhmä 402 mukainen, lisättynä vuosisidonnaisella palkanosalla.
Talouspäällikkö on kartoittanut yhdessä vahtimestarin ja kirkkoherran kanssa vahtimestarin
toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä. Lisäksi talouspäällikkö on tehnyt selvitystyötä emännän
tehtävistä ja niihin tarvittavasta ajasta sekä kartoittanut leirikeskuksen tilaisuuksia.
Kartoituksen perusteella on tarkoituksenmukaista yhdistää emännän ja vahtimestarin
tehtävät ja ottaa työsuhteeseen emäntä-vahtimestari yhdistetyllä tehtävänkuvalla.
Toimenkuvan laajentamisella mahdollistetaan resurssien mahdollisimman hyvä
kohdentaminen seurakunnan kulloistenkin tarpeiden mukaisesti. Emäntä-vahtimestarin
tehtävä on työsuhteinen ja lähimpänä esimiehenä toimii talouspäällikkö. Talouspäällikkö
joutui asian kiireellisyydestä johtuen laittamaan tehtävän avoimeksi 4.10.2019 ja ilmoitti
asiasta kirkkoneuvoston jäsenille samassa yhteydessä. (hakuilmoitus liitteenä 1).
Sopivan henkilön löydyttyä ja kokemusten perusteella päätetään, mitä osa-alueita
tehtävästä voidaan tarvittaessa ulkoistaa ja/tai hoitaa sijaisjärjestelyin. Kysymyksessä on
välivaiheen järjestelyt. Emäntä-vahtimestarin tehtävä selkeytyy huomattavasti toimintojen
siirtyessä vuonna 2021 uuteen seurakuntataloon. Tällöin viimeistään tarkastellaan
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mahdollisen toisen henkilön rekrytoinnin tarvetta. Leirikeskuksessa on tarkoitus käyttää
ulkopuolista lisätyövoimaa kesäisin sekä tarvittaessa. Kirkkojen siivouksesta huolehtii
seurakuntamestari.
Pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia: lapset ja perheet ovat merkittävä leirikeskuksen ja kerhojen kohderyhmä.
ESITYS (talouspäällikkö):
1. Vahtimestarin virka jätetään toistaiseksi täyttämättä.
2. Kirkkoneuvosto palkkaa emäntä-vahtimestarin toistaiseksi voimassaolevaan
kokoaikaiseen työsuhteeseen. Emäntä-vahtimestarin tehtäväkohtainen peruspalkka
sijoittuu KirVESTES:n vaativuusryhmään 402 (1 983,15 €).
3. Kirkkoneuvosto päättää, että talouspäällikkö ja kirkkoherra hoitavat hakuprosessin
yhdessä haastatteluineen ja tekevät kirkkoneuvostolle esityksen valittavasta henkilöstä.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
1. Vahtimestarin virka jätetään toistaiseksi täyttämättä.
2. Kirkkoneuvosto palkkaa emäntä-vahtimestarin toistaiseksi voimassaolevaan
kokoaikaiseen työsuhteeseen. Emäntä-vahtimestarin tehtäväkohtainen peruspalkka
sijoittuu KirVESTES:n vaativuusryhmään 402 (1 983,15 €).
3. Kirkkoneuvosto päätti, että talouspäällikkö ja kirkkoherra hoitavat hakuprosessin
yhdessä haastatteluineen ja tekevät kirkkoneuvostolle esityksen valittavasta henkilöstä.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

134 § Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen
Hattulan seurakunnassa on vuodesta 2007 alkaen ollut kolme nuorisotyönohjaajan virkaa.
Viranhaltijoiden kesken on ollut työnjako niin, että yhdellä on kokonaisvastuu alle
rippikouluikäisistä nuorista mukaan lukien kouluyhteistyö, yhdellä rippikoulutyö ja kokoava
nuorisotyö sekä yhdellä erityisnuorisotyö.
Rippikoulutyön ja kokoavan nuorisotyön virka tuli avoimeksi 1.3.2019 ja KN 1/2019 11 §
päätöksellä se täytettiin määräaikaisena vuoden 2019 loppuun asti. Kuluvan vuoden aikana
viranhaltijat ovat tehneet työajan seurantaa huhtikuusta alkaen. Tämänhetkisen tiedon
mukaan rippikouluun tulevien nuorten ikäluokat pysyvät nykyisen suuruisina ja joka vuosi
pidetään 5-6 rippikoulua (1 talvella, 5 kesällä, joista yksi Huilis-ripari). Kokemuksen
perusteella järjestelyt edellyttävät kolmea nuorisotyönohjaajaa, mikäli ei tingitä loppukevään
tai alkusyksyn muusta varhaisnuorten ja nuorten toiminnasta. Lisäksi erityisnuorisotyön
tarve näyttää olevan koko ajan kasvamassa. Nuorisotyön nykyisen toiminnan jatkuminen ja
kehittäminen vaativat henkilöstön määrän säilyttämisen nykyisellä tasolla.
Nykyisen työnjaon mukaan ko. nuorisotyönohjaajan viran vastuualueena on nuorisotyö
(tehtäväalue 236), johon sisältyy isoskoulutus ja nuorten avoimien ovien toiminta. Lisäksi
tehtäviin kuuluu osallistuminen rippikoulutyöhön, koulutyöhön ja varhaisnuorten
leiritoimintaan. Pätevyysvaatimuksena virkaan on piispainkokouksen hyväksymä kirkon
nuorisotyönohjaajan tutkinto.
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Pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia: nuorisotyö edistää lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta ja hyvinvointia
ESITYS (khra): Hattulan seurakunnan kolmas nuorisotyönohjaajan virka täytetään
kokoaikaisena ja toistaiseksi voimassaolevana 1.1.2020 alkaen. Kirkkoneuvosto julistaa
nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi ja valtuuttaa kirkkoherran yhdessä nuorisotyön tiimin
kanssa valmistelemaan kirkkoneuvostolle esitys viran täyttämisestä.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

135 § Kappalainen Jouni Salkon anomus osa-aikaisesta virkavapaudesta
Kappalainen Jouni Salko on toimittanut kirkkoneuvostolle 12.10.2019 päivätyn anomuksen,
jossa hän anoo Tampereen tuomiokapitulilta osa-aikaista virkavapautta kappalaisen virasta
ajalle 1.3.2020 – 31.12.2022 henkilökohtaisista syistä (liite 2). Tuona aikana hän hoitaisi
kappalaisen virkaa Hattulan seurakunnassa 70-prosenttisesti.
Kirkkojärjestyksen mukaan kahta kuukautta pidemmän virkavapauden seurakunnan
papinviran haltijalle myöntää tuomiokapituli. Kun papinviranhaltija pyytää virkavapautta
kahta kuukautta pitemmäksi ajaksi muun kuin sairauden tai perhevapaan vuoksi, hänen
tulee liittää hakemukseensa kirkkoneuvoston lausunto (KJ 6, 8-9 §). Jouni Salkon
lausuntopyyntö liite 3.
Kappalaisen viran työalavastuut ovat aikuistyö, tiedotus ja lähetystyö. Virkavapauden ajaksi
tehtävänkuvaa tarkistettaisiin työaikaan sopivaksi.
Tällä päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
ESITYS (khra): Kirkkoneuvosto antaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille puoltavan
lausunnon koskien kappalainen Jouni Salkon anomusta osa-aikaisesta virkavapaudesta
1.3.2020 – 31.12.2022 väliseksi ajaksi.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto antaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille puoltavan
lausunnon koskien kappalainen Jouni Salkon anomusta osa-aikaisesta virkavapaudesta
1.3.2020 – 31.12.2022 väliseksi ajaksi.
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
136 § Hautatoimen maksut ja korvaukset palveluista vuodelle 2020
Toiminnasta perittävät maksut ja korvaukset esitetään pääsääntöisesti tarkistettavaksi
vuosittain kuluttajahintaindeksin muutoksen mukaisesti. Toimintatavalla vältetään suuret
yksittäiset korotukset, kun hintoja tarkastetaan säännöllisesti lyhyellä frekvenssillä.
Kirkonkirjojenpito siirtyy Tampereen aluekeskusrekisteriin vuoden 2020 alusta. Muut kuin
virkatodistuksien hinnastot on tarkastettu edellisen kerran vuodelle 2019 elokuun 2018
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kuluttajahintaindeksin perusteella. Kuluttajahintaindeksi (KHI 2000=100) oli 08/2018 130 ja
09/2019 131,5, nousua 1,15 %.
Kirkkohallituksen suosituksen mukaan hautatoimen tuottojen tulee olla 20 - 30 %
hautatoimen kustannuksista. Hattulassa vuonna 2018 prosenttiluku oli 22,6 %. Hattulan
hautatoimen hinnat ovat suhteellisen alhaiset niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin
tarkasteltuna:
2018
Seurakunta
Hattulan seurakunta
Hämeenlinnan rovastikunnan keskiarvo
Tampereen hiippakunnan ka.
Valtakunnallinen ka.

Arkkuhautojen hautasijamaksut 30 v.
ulkopaikkaoma kunta
kuntalaiset
130,00 €
383,00 €
197,00 €
435,00 €
184,00 €
381,00 €
159,00 €
394,00 €

Uurnahautausmaan hautamaksut 30 v.
ulkopaikkaoma kunta
kuntalaiset
44,00 €
170,00 €
74,00 €
185,00 €
87,00 €
188,00 €
91,00 €
184,00 €

Kirkkoneuvoston kokouksessa 10/2018 (17.10.2018, 104-105 §) käsiteltiin sekä haudan
hallinta-ajan jatkamista hallinta-ajan päättyessä. Päättyneiden hallinta-aikojen läpikäynti on
käynnissä ja kuulutukset on tarkoitus tehdä vuoden 2020 aikana. Kirkkoneuvosto päätti
tarjota päättyneiden hautaoikeuden hautojen haltijoille mahdollisuutta jatkaa hautaoikeutta
30 vuodeksi voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Hautatoimen hinnastossa ei kuitenkaan
suoranaisesti oteta kantaa hautaoikeuden jatkamisen hinnoitteluun. Tähän asti
hautaoikeuden uusimisia on ollut vähän, koska hautoja, joiden hallinta-aika on päättynyt, ei
olla käyty järjestelmällisesti läpi. Kun hautaoikeuksia on uusittu, niissä on käytetty hinnaston
mukaista hinnoittelua (hattulalaiset / ulkopaikkakuntalaiset).
Talouspäällikkö kävi läpi eri seurakuntien käytäntöjä hautapaikan uusinnan hinnoitteluista.
Vertailu liitteenä 4. Käytäntöjä oli yhtä monta kuin seurakuntaakin. Satunnaisotannan
mukaan noin puolella seurakunnista on käytössä eri hinta oman kunnan asukkaille vs.
ulkopaikkakuntalaiset. Hautapaikan uusinnan hinta ei myöskään ollut suoraan sama, kuin
mitä vastaavan haudan hautasijamaksu on. Hautatoimen vuoden 2020 hinnastoon on lisätty
hinta hautapaikan uusinnalle ja hallinta-ajan jatkolle. Hinta on sama riippumatta siitä, minkä
kunnan asukas hautaan on viimeksi haudattu. Hattulan seurakunnan hautausmaiden
hautapaikan uusinnan (30 v.) hinnaksi esitetään 200 € ja uurnapaikan uusinnan (30 v.)
hinnaksi esitetään 100 € 1.1.2020 alkaen.
ESITYS (tp): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen 5 mukaiset
hautatoimen maksut.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen 5 mukaiset
hautatoimen maksut.
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
137 § Maksut ja korvaukset palveluista vuodelle 2020
Toiminnasta perittävät maksut ja korvaukset esitetään pääsääntöisesti tarkistettavaksi
vuosittain kuluttajahintaindeksin muutoksen mukaisesti. Toimintatavalla vältetään suuret
yksittäiset korotukset, kun hintoja tarkastetaan säännöllisesti lyhyellä frekvenssillä.
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Kirkonkirjojenpito siirtyy Tampereen aluekeskusrekisteriin vuoden 2020 alusta. Muut kuin
virkatodistuksien hinnastot on tarkastettu edellisen kerran vuodelle 2019 elokuun 2018
kuluttajahintaindeksin perusteella. Kuluttajahintaindeksi (KHI 2000=100) oli 08/2018 130 ja
09/2019 131,5, nousua 1,15 %.
Talvi- ja kesärippileirien ruokamaksu vuodelle 2020 on 99 euroa. Rippikoulun ruokamaksu
on linjassa rippileirien elintarvikeostoihin käytettyjen varojen kanssa. Päivärippikoulun
ruokamaksu (vapaaehtoinen ruokailu) päätetään tarvittaessa, jos sellainen järjestetään.
Pyhän Ristin kirkon opastustoimintaa on päätetty uusia. Aiemmin opastus oli 7 € / henkilö ja
opastuksia tehtiin sitä mukaan, kun oli tulijoita. Opastus jäi usein ottamatta, koska hinta
miellettiin kävijöiden toimesta korkeaksi. Kesän 2019 aikana maksullisen opastuksen osti
531 henkilöä joista ryhmäopastusten kautta 427 ja 104 henkilöä yksittäin. Tulevana kautena
opastuksia on tarkoitus järjestää tasatunneittain ja hinta esitetään alennettavaksi 2 € /
henkilö. Näin saataisiin toivottavasti useammalle kävijälle tarjottua laadukas käyntielämys
kirkossa.
Pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia: lapset ja perheet ovat merkittävä leirien ja kerhojen kohderyhmä. Hintojen
nousu on kuitenkin maltillinen.
ESITYS (tp): Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteiden 6-9 mukaiset hinnastot vuodelle 2020:
haudanhoitohinnasto, toiminnan hinnasto, Tömäjärven leirikeskuksen hinnasto sekä
päiväkerhojen lukukausimaksut. Toimitilojen vuokria sekä opastusmaksuja voi
talouspäällikkö alentaa harkintansa mukaan. Kirkkoherralla on mahdollisuus antaa vapautus
kirkon vuokrasta harkintansa mukaan.
PÄÄTÖS (tp): Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen sillä muutoksella, että rippikoululeirien (7
vrk) ruokamaksu vuodelle 2020 on 96 euroa.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

138 § Hattulan seurakunnan lausunto sairaalasielunhoidon sopimuksen (2011) § 8
muuttamiseen.
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan Sairaalasielunhoitotyön yhteisjohtokunta pyytää
lausuntoa koskien liitteenä 10 olevan pöytäkirjan 3/2019 34 § Sairaalasielunhoidon
sopimuksen (2011) 8 § muuttaminen mukaiseen sopimusseurakuntien maksuosuuksien
muuttamiseen.
Hattulan kirkkovaltuusto on 12 §/1995 hyväksynyt sopimuksen yhteistoiminnasta
sairaalasielunhoitotyön hoitamiseksi KL 12:1 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Sopimuksen 2 §:n
mukaan mainittua työtä johtaa ja valvoo Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan
sairaalasielunhoitotyön
yhteisjohtokunta.
Voimassaolevan
sairaalasielunhoidon
sopimuksen (2011) 8 §:n mukaan sairaalasielunhoidon eri seurakuntien maksuosuudet ovat
perustuneet Kanta-Hämeen keskussairaalassa käytettyihin kuntakohtaisiin hoitopäiviin.
Hämeenlinnan seudun kuntaliitoksen jälkeen hoitopäiviä ei saa eriteltyä HämeenlinnaVanajan, Hauhon, Kalvolan ja Lammin seurakunnille, koska kaikki kuuluvat Hämeenlinnan
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kaupunkiin. Tältä pohjalta keväällä käsiteltiin seurakunnan jäsenmäärään perustuvaa
maksuosuutta. Tämä kuitenkin aiheutti ongelmia, mm. sen, että osa kunnista tukeutuu
alueellisiin sairaaloihin (Forssa ja Riihimäki). Näin ollen maksuosuudet eivät olisi olleet kovin
oikeudenmukaisia.
Sairaalasielunhoidon johtokunta on käsitellyt muutostarvetta ja muutosehdotuksia
kokouksissaan kevään 2019 aikana. Keskustelun jälkeen kokouksessa 2/2019 26.3.2019
asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Perustettiin työryhmä valmistelemaan asiaa.
Työryhmän jäsenet: Esa Löytömäki, Timo Kalaja ja Jukka Lehto. Kesän aikana tehtiin
valmisteluja Esa Löytömäen ehdottaman mallin pohjalta. Siinä Hämeenlinnan
seurakuntayhtymän seurakunnat muodostavat oman kokonaisuutensa, jonka sisällä
osuudet jaetaan seurakunnan jäsenmäärän perusteella. Yhtymän seurakuntien osuus on
79,5% sairaalasielunhoidon vuotuisesta talousarviosta.
Jäljelle jäävä 20,5% jaetaan muille seurakunnille käytettyjen hoitopäivien mukaan (3 vuoden
keskiarvo).
Kokouksessaan 1.10.2019 johtokunta päätti esittää uutta sopimusta sopijapuolille liite 10.
Hattulan seurakunnan osalta maksuosuuden muutos on aiemman 5323,13 € sijasta 2470€.
ESITYS (khra): Kirkkoneuvosto hyväksyy sairaalasielunhoidon johtokunnan 1.10.2019
tekemän esityksen sairaalasielunhoidon maksuosuuksista.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

139 § Muut asiat
1. Vuohiniemen rukoushuoneen avustuspyynnön käsittely talousarvion laadintaa varten
(liite 11).
2. Korkeimman oikeuden päätös kiinteistötoimitusten osittaisesta purkamisesta.
140 § Ilmoitusasiat
1. Kirkkohallituksen täysistunnon 15.10.2019 pöytäkirjanote liitteenä 12 koskien
kirkkohallituksen avustuksia seurakuntatalouksille fossiilisten energialähteiden
korvaamiseen hiilineutraaleilla energialähteillä rakennuskohtaisesti koskien
lämmitys- ja/ tai sähköjärjestelmiä.
2. Seurakunnan pitkäaikainen Tömäjärven leirikeskuksen vahtimestari Jaakko Tauru on
päättänyt työsuhteensa 30.9.2019.
3. Talouspäällikkö on ottanut määräaikaiseen kiinteistönhoitajan tehtävään Ismo
Pietilän. Ismo Pietilä aloittaa 28.10.2019.
4. Seurakuntapuutarhurin vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattu Harri Poutanen on
purkanut määräaikaisen työsuhteensa koeajalla 8.10.2019. Talouspäällikkö on
ottanut seurakuntapuutarhurin jäljellä olevan vuorotteluvapaan sijaiseksi
määräaikaiseen työsuhteeseen seurakuntamestari Petri Keinosen. Petri aloittaa
28.10.2019.
ESITYS: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
TARK.
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PÄÄTÖS: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
141 § Valitusosoitus
ESITYS (tp): Annetaan valitusosoitus.
PÄÄTÖS: Annettiin valitusosoitus ja puheenjohtaja päätti kokouksen.
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4)
Virsi 971

TARK.

