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57 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty 18.4.2019 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.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
58 § Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen keskiviikkona 24.4.2019. Tarkastettu pöytäkirja
on nähtävänä taloustoimistossa 25.4. - 10.5.2019 virastoaikana.
ESITYS (khra): Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Nina Aitola ja Piia Hyyrynen
59 § Työjärjestyksen hyväksyminen
ESITYS (khra): Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
60 § Palveluoperaatio Saappaan toiminnan laajentaminen
Palveluoperaatio Saapas on Suomen ev.lut. seurakuntien organisoimaa, nuorisolain
mukaisesti alle 30 vuotiaisiin kohdistuvaa, etsivän työn menetelmin toteutettua auttamis- ja
sielunhoitotyötä. Saappaan toiminnassa noudatetaan Lastensuojelulain velvoitteita. Toimintaa
ohjaa ja koordinoi Nuori Kirkko ry:n Palveluoperaatio Saappaan neuvottelukunta. Saappaalla
on merkitystä myös toiminnassa oleville vapaaehtoisille. Monille heistä Saapas on ainoa
yhteys seurakunnan toimintaan ja vapaaehtoisista onkin muodostunut oma yhteisö, jossa
mukana olo on heille merkityksellistä auttamistyön lisäksi myös seurakuntayhteyden
luomisessa ja oman paikan löytämisessä seurakunnasta
Hattulassa Saapas on toiminut vuodesta 2008 alkaen. Toimintasuunnitelman mukaan
partiointeja on touko- ja elokuussa joka perjantai, muutoin syys- ja talvikaudella joka toinen
perjantai sekä nuorten suosimina juhlapäivinä ja kesän festivaaleilla, jolloin partiointi on
keskittynyt Hämeenlinnan keskustaan, jossa myös hattulalaiset nuoret näitä päiviä viettävät.
Valtakunnallisesti Saapas toimii tällä hetkellä 19 paikkakunnalla. Tampereen hiippakunnassa
Hattulan Saapas on ollut toistaiseksi ainoa. Keväällä 2018 Mikko Sulander Tampereen
tuomiokapitulista otti esiin ajatuksen Saappaan toiminnan laajentamisesta Tampereen
hiippakunnan alueella. Tämän pohjalta aloitimme neuvottelut Hämeenlinna-Vanajan
seurakunnan kanssa.
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Kahden näin lähekkäin toimivan seurakunnan ei kannata perustaa rinnakkaisia Saapasryhmiä,
vaan resurssit kannattaa yhdistää. Viranhaltijoiden tapaamisissa päädyttiin seuraavaan
ehdotukseen:
Hämeenlinna-Vanajan seurakunta liittyy Hattulan Saappaaseen. Ryhmälle luodaan uusi nimi,
jonka toiminnassa tällä hetkellä mukana olevat vapaaehtoiset valitsevat. HämeenlinnaVanajan osallistuminen Saappaan toimintaan kohdistuu niihin Saapaspartioihin, jotka
sijoittuvat Hämeenlinnan alueelle, eli nuorten suosimiin juhlapäiviin sekä mahdollisuuksien
mukaan niihin Hämeenlinnaan sijoittuviin Festivaaleihin, joissa Saapas on mukana. (Festivaali
Saappaiden kustannuksista vastaa Nuori Kirkko ry.) Lisäksi vapaaehtoisten koulutus on
seurakuntien yhteinen. Tavalliset perjantai-iltojen Saappaat jatkuvat vanhaan tapaan
Hattulassa. Suunniteltu yhdistyminen ei tule vaikuttamaan Hattulan seurakunnan viranhaltijan
työaikaan, sillä toimintojen laajuus pysyy ennallaan. Taloudelliset kustannukset tulisivat myös
pysymään ennallaan.
Resurssien jako näiden yhteisten Saappaiden osalta menisi seuraavasti: HämeenlinnaVanajan seurakunta vastaa partiointi auton vuokrasta ja polttoainekuluista, järjestää
partiointeihin taukotilan ja antaa yhden työntekijän (Antti Ojala) työpanoksen sekä maksaa
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan alueelta tulevien vapaaehtoisten koulutuksen
ruokamaksun Hattulan seurakunnan käytössä olevan hinnoittelun mukaisesti.
Hattulan seurakunta vastaa ruokakustannuksista partioinneissa sekä omalta osaltaan
koulutuksissa, partioinnin perusvarusteista (ensiaputarvikkeet, tunnukset, liivit), koulutuksen
koordinoinnista ja ohjaajan työpanoksesta partioihin.
Vakuutukset: Yhteisten päivystysten osalta vakuutukset jakautuvat siten, että HämeenlinnaVanajan seurakunnan vakuutus kattaa heidän alueensa vapaaehtoiset sekä työntekijän ja
Hattulan seurakunnan vakuutus Hattulan vapaaehtoiset ja työntekijän, kuten tähänkin asti.
Auton liikennevakuutus puolestaan korvaa mahdolliset liikennetapaturmat.
ESITYS (Tapu Sirkka): Kirkkoneuvosto hyväksyy Hattulan Saappaan toiminnan laajentamisen
yhteistyöhön Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kanssa esityksen mukaisesti.
Yhteistyöstä laaditaan sopimus, jonka allekirjoittavat molempien seurakuntien kirkkoherrat.
Yhteistyö aloitetaan, kun sopimus on allekirjoitettu.
PÄÄTÖS: Päätös esityksen mukaan.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

61 § Nimikkolähettien vaihdos sekä uusi palvelusopimus Suomen Lähetysseuran
kanssa
Hattulan seurakunta ja Suomen Lähetysseura (SLS) tekivät 7.11.2016 palvelusopimuksen,
joka astui voimaan 1.1.2017.
Sopimuksen mukaan Hattulan seurakunnalla on
nimikkolähetteinä kaksi SLS:n työntekijää Senegalissa, Anni ja Heikki Takko, joista kumpaakin
seurakunta on sitoutunut tukemaan ainakin 10.000 eurolla vuosittain, sekä nimikkokohteena
Nepalissa sijaitseva NEBC:n raamattukoulu (teologinen seminaari, tunnettu myös nimellä
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Ebenezer), jota seurakunta tukee 5.000 eurolla vuodessa. Sovittu taloudellinen tuki on siis
ollut yhteensä 25.000 euroa vuodessa.
Anni ja Heikki Takko palaavat Suomeen kesällä 2019, eikä paluu Senegaliin ole näköpiirissä.
SLS onkin tarjonnut tilalle uusiksi nimikkoläheteiksi Senegaliin pian lähtevää pariskuntaa,
Jaakko Nuutilaa ja Vaula Veiralaa, jotka ovat olleet 1990-luvulla SLS:n työntekijöinä
Namibiassa.
Kappalainen Jouni Salko on neuvotellut SLS:n kanssa uuden
palvelusopimuksen, jossa Jaakko ja Vaula tulevat Takkojen tilalle nimikkoläheteiksi,
kannatussumma sama kuin Takoilla eli 2 x 10.000 € = 20.000 € vuodessa, ja lisäksi Nepalin
nimikkokohde aikaisempaa pienemmällä summalla 3.000 € vuodessa. Vähennys johtuu siitä,
että Hattulan seurakunnalla on tarve kattaa Pauliina ja Mika Tyllilää koskeva nimikkosopimus
Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa – toisaalta SLS pystyy eri seurakuntien tuella hyvin
kattamaan NEBC:n raamattukoulusta aiheutuvat menonsa, eikä raamattukoululla ole enää
kovin monen vuoden ajan SLS:n hankkeita.
Uusi palvelusopimus, jossa kannatussummat ovat yhteensä 23.000 € vuodessa, on jo
hyväksytty SLS:n puolelta 9.4.2019. Sopimuksen voimaantulopäiväksi on kaavailtu 1.7.2019,
kuitenkin niin, että vielä vuonna 2019 NEBC:n raamattukoulua tuetaan talousarvion mukaisesti
5.000 eurolla, ja että taloudellista tukea lukuun ottamatta Jaakko Nuutila ja Vaula Veirala
tulevat käytännössä nimikkoläheteiksemme jo kesäkuussa, ja Takot vierailevat Hattulassa
vielä tulevana syksynä, kun ovat palanneet kotimaahan. Palvelusopimus on voimassa
toistaiseksi, ja sen tarkistuspiste on 15.9.2021.
ESITYS (Jouni Salko): Kirkkoneuvosto hyväksyy Suomen Lähetysseuran jo hyväksymän
uuden palvelusopimuksen, jolla Jaakko Nuutila ja Vaula Veirala otetaan Hattulan seurakunnan
nimikkoläheteiksi.
Sopimuksen allekirjoittavat seurakunnan puolesta kirkkoherra ja
kappalainen.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaisesti.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

62 § Tilintarkastuskertomus vuodelta 2018
Kirkkovaltuusto on 18.5.2015 valinnut valtuustokaudelle 2015-2018 tilintarkastusyhteisöksi
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Päävastuullinen tilintarkastaja on JHT, KHT Mari
Säynätjoki ja hänen varahenkilönään toimii HT, JHT Esko Säilä.
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.
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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
vähäinen, on tarkastuskertomuksessa tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus.
Muistutusta ei voida kohdistaa kirkkovaltuuston jäseniin.
Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ja siihen liittyvät
asianomaisilta muistutuksen johdosta pyydetyt vastineet ja oma lausuntonsa kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuskertomus ja siitä tehdyt
muistutukset antavat aihetta. Tilinpäätöksen kirkkovaltuusto hyväksyi (KV 2/2019, 20 §).
KPMG Oy:n tilintarkastuskertomus on päivätty 8.4.2019 (liite 1).
ESITYS (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto käsittelee tilintarkastuskertomuksen ja esittää
kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan
hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
MUUTOKSENHAKU: Päätös koskee valmistelua, tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.
63 § Seurakuntamestarin tehtävän perustaminen ja palkkaaminen
Kirkkoneuvosto myönsi (21.2.2018, 21 §) hautausmaanhoitaja Olavi Suomalaiselle eron
hautausmaanhoitajan tehtävästä eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.4.2018 alkaen.
Tehtävään ei ole palkattu ketään tämän jälkeen.
Kirkkoneuvosto myönsi (20.2.2019, 21 §) Alpi Suomiselle eron suntion virasta eläkkeelle
siirtymisen johdosta 30.4.2019 alkaen. Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto päätti esittää
kirkkovaltuustolle suntion viran johtosäännön kumoamista ja antoi kirkkoherralle ja
talouspäällikölle tehtäväksi kartoittaa kiinteistöpuolen ja suntion tehtäviä sekä
mahdollisuuksia muuttaa suntion virka seurakuntamestarin tehtäväksi laajennetulla
työnkuvalla. Suntion sijaisena 31.7.2019 asti toimii Paula Suutari.
Suntion tehtäviin kuuluu huolehtia jumalanpalveluksiin ja muihin kirkoissa, seurakunnan
tiloissa ja hautausmailla pidettäviin kirkollisiin toimituksiin liittyvistä valmistelu- ja
viimeistelytehtävistä; huolehtia kirkoissa yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä sekä
opastaa seurakuntalaisia, valvoa ja hoitaa kirkoissa olevaa irtainta omaisuutta ja esineistöä,
ilmoittaa esimiehelle havaitsemistaan puutteista ja vioista sekä pitää irtaimistosta luetteloa;
valvoa ja hoitaa kirkkojen lämmitystä sekä huolehtia kirkkojen lämpö- ja
lämminvesilaitteiden, äänentoistolaitteiden sekä valvontalaitteiden toimivuudesta, huolehtia
kirkkojen siivouksista ja niiden välittömän lähiympäristön puhtaanapitoon kuuluvista
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tehtävistä, toimittaa muut suntiolle yleensä kuuluvat tehtävät ja olla seurakunnan muiden
viranhaltijoiden apuna kirkoissa järjestettävissä tilaisuuksissa. Tällä hetkellä suntion työ on
kokoaikainen
ja
päätoiminen,
jossa
kolmiviikkoisjakson
työtunnit
täyttyvät
sunnuntaikorvauksen tuomilla lisätunneilla. Jos työntekijä pitää KirVESTES:n mukaiset
viikonvaihdevapaat, tunnit jäävät vajaaksi. Kirkkovaltuusto on kumonnut suntion viran
johtosäännön 15.4.2019 (18 §).
Seurakunnassa on kokoaikainen, päätoiminen seurakuntapuutarhuri, jonka tehtäviin
tehtävänkuvauksen mukaan kuuluu mm. vastata seurakunnan kiinteistö- ja
hautaustoimesta, suunnitella, organisoida ja valvoa kiinteistöjen huoltotyöt, vuosikorjaus-,
peruskorjaus- ja rakennustyöt, huolehtia siitä, että seurakunnan hautausmaita ja niillä olevia
hautoja sekä seurakunnan viheralueita, metsiä ja muita maa-alueita hoidetaan
asianmukaisesti ja annettuja säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita noudattaen itsekin
suorittavaan työhön osallistuen.
Lisäksi seurakunnassa on kokoaikainen, päätoiminen kiinteistönhoitaja, jonka tehtäviin
kuuluu seurakunnan kiinteistöjen ja hautausmaiden hoitoon ja kunnostukseen liittyvät
tehtävät sekä koneiden ja laitteiden kunnossapito ja jätehuoltotehtävät. Yhdessä
puutarhurin kanssa tehtävät viher- ja maanrakennustyöt sekä tarvittaessa puunkaato.
Hautatoimen osalta tehtäviin kuuluvat haudankaivuu ja peitto, hautapaikkojen näyttö ja
omaisten opastaminen, hautausmaan muu kunnostaminen.
Hautausmaahoitajan tehtäviin kuuluivat mm. hautojen avaamiset ja peittämiset sekä
hautausmaiden muut kunnostustyöt, konetyöskentely ja huoltotoimenpiteet sekä jätehuolto,
hautausmaiden/muiden kiinteistöjen lumityöt ja hiekoitus sekä vapaana olevien
hautapaikkojen näyttäminen. Tarvittaessa myös puunkaadot, viher- ja maanrakennustyöt
sekä puutarhurin ja kiinteistönhoitajan sijaistaminen. Edellinen hautausmaanhoitaja jäi
työvapaalle ja vuosilomalle 26.10.2017 ja siirtyi eläkkeelle 1.4.2018. Nämä tehtävät ovat
26.10.2017 jälkeen sisällytetty seurakuntapuutarhurin ja kiinteistönhoitajan tehtäviin ja
tarvittaessa käytetty ulkopuolista työvoimaa. Lisätyövoiman tarve on ollut kahden haudan
avaaminen.
Nämä seikat huomioiden, on tarkoituksenmukaista yhdistää hautausmaanhoitajan tehtävät
ja suntion virka ja ottaa työsuhteeseen seurakuntamestari laajalla työnkuvalla. Toimenkuvan
laajentamisella mahdollistetaan resurssien mahdollisimman hyvä kohdentaminen sekä
sujuvat sijaisjärjestelyt. Seurakuntamestarin nimike on laajalti käytössä niin pienissä kuin
isoissakin seurakunnissa. Seurakuntamestarin tehtävä olisi työsuhteinen ja lähimpänä
esimiehenä toimisi talouspäällikkö ja hengellisiä/kirkollisia toimituksia koskevissa asioissa
kirkkoherra. Kehityskeskusteluun osallistuisivat kummatkin viranhaltijat yhdessä.
Seurakuntamestarin töihin sisältyisivät suntion työt jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa
toimituksissa sekä vahtimestarin, kiinteistönhoitajan, siivoojan, seurakuntapuutarhurin,
hautausmaanhoitajan ja haudankaivajan työtehtäviä. Tarkemmin tehtävät määriteltäisiin
tehtävänkuvauksen
yhteydessä.
Tehtävään
edellytettäisiin
Seurakuntaja
hautauspalvelualan ammattitutkintoa (150 osaamispistettä). Kiinteistöhoidon osaaminen tai
sitoutuminen/valmius siinä tarvittavien taitojen opetteluun luettaisiin eduksi. Päätöstä
tehtäessä on hyvä pohtia myös sitä, voidaanko joitain tehtäviä kiinteistöpuolella tarvittaessa
ulkoistaa tai käyttää ulkopuolista lisätyövoimaa.
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ESITYS (tp):
1. Kirkkoneuvosto päättää yhdistää suntion ja hautausmaanhoitajan tehtävät ja palkata
seurakuntamestarin
esityksen
mukaisella
työnkuvalla.
Seurakuntamestarin
tehtäväkohtainen peruspalkka sijoittuu KirVESTES:n vaativuusryhmään 402 (1 983,15
€).
2. Seurakuntamestarin tehtävä julistetaan avoimeksi ja työsuhteeseen palkataan henkilö
toistaiseksi ja kokoaikaisesti.
3. Kirkkoneuvosto päättää, että talouspäällikkö ja kirkkoherra hoitavat hakuprosessin
yhdessä haastatteluineen ja tekevät kirkkoneuvostolle esityksen valittavasta henkilöstä
(alustava hakuilmoitus liitteenä 2)
PÄÄTÖS:
1. Esityksen kohta 1 esityksen mukaan.
2. Esityksen kohta 2 esityksen mukaan
3. Esityksen kohta 3: Kirkkoherra ja talouspäällikkö valitsevat haastateltavat, jotka
kutsutaan kirkkoneuvoston haastateltaviksi. Kirkkoneuvosto tekee valinnan
haastattelun jälkeen.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

64 § Heidi Rossin irtisanoutuminen lastenohjaajan tehtävästä
Heidi Rossi on toimittanut kirkkoherralle ilmoituksen irtisanoutumisestaan lastenohjaajan
tehtävästä 31.7.2019 eläkkeelle siirtymistä varten.
ESITYS (khra): Kirkkoneuvosto myöntää lastenohjaaja Heidi Rossille eron lastenohjaajan
tehtävästä.
PÄÄTÖS: Päätös esityksen mukaan.
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
65 § Korvausvaatimus koskien Tyrvännön seurakuntakotia

66 § Tyrvännön seurakuntakodin purku-urakan lisämääräraha
Tyrvännön seurakuntakoti sijaitsee Pappilantie 18, Lepaalla (082-442-1-106 Soponmäki).
Rakennus on 1970 rakennettu yksikerroksinen omakotitalo, Tyrvännön kirkkoherra Paavo
Aropaltion ”pappila”. Vuoden 1997 peruskunnostuksessa osa asuintilasta on muutettu
kerhotilaksi. Huoneistoala on n. 150 m2 ja kerrosala n. 205 m2. Rakennus sijaitsee omalla
tontilla, jonka pinta-ala on 4 010 m2.
Erittäin alhaisen käyttöasteen ja korkeiden kulujen vuoksi talouspäällikkö lähti
valmistelemaan kiinteistön myyntiä ja tilasi kuntotutkimus-päivityksen Taloskooppi / Harri
Karvoselta.
Kuntotutkimus
suoritettiin
7.11.2018.
Tarkastuksessa
keskityttiin
rakennusmateriaali-näytteiden ottoon, joita kiinteistöstä ei ole aiemmin otettu. Alapohjan
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villasta, muovimatosta ja valesokkelista löytyi vaurioita ja myös ulkoseinän villassa oli
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Korjausten kustannusarvio ilman seinien ja vesikaton
korjausta oli n. 100 t€. Kiinteistön arvoon nähden remontti olisi ollut kohtuuttoman kallis,
jonka vuoksi kirkkoneuvosto päätyi (12/2018, 134 §) esittämään kirkkovaltuustolle, että
Tyrvännön seurakuntakodille haetaan purkulupa. Kirkkovaltuusto hyväksyi asian
yksimielisesti (1/2019, 10 §).
Purku-urakalle ei ole varattu määrärahaa vuoden 2019 talousarviosta. Rakennustoimi Arto
Pietilä Oy:n laatima kustannusarvio purkamisesta koituvista kustannuksista liitteenä 5.
Tyrvännön seurakuntakodista on poistoja jäljellä 26 856,25 €. Kertapoisto tehdään, kun
rakennus on purettu.
ESITYS (tp):
1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahan
Tyrvännön seurakuntakodin purku-urakan toteutusta varten.
2. Rakennustoimi Arto Pietilä Oy valtuutetaan hoitamaan purkuluvan hakeminen sekä
purku-urakan kilpailutus.
PÄÄTÖS: Päätös esityksen mukaan.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
muutosta
kirjallisella
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3) esityksen kohtaan 2.
67 § Oikaisuvaatimus haudan siirtoon liittyvässä asiassa
68 § Jumalanpalvelussuunnitelma 7.7.2019 - 29.9.2019
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.
Jumalanpalvelussuunnitelma on laadittu noudattaen jumalanpalvelusten pitopaikkojen ja
aikojen suhteen entistä käytäntöä. Heinä-elokuun pääjumalanpalvelukset pidetään Pyhän
Ristin kirkossa paitsi heinäkuun toisena sunnuntaina, jolloin on perinteisesti Tyrvännön
kirkkopyhä. Konfirmaatiomessujen alkamisaika on klo 13.
Syyskuussa pääasiallisin jumalanpalvelusten pitopaikka on Hattulan kirkko, paitsi 15.9.
Tyrvännön kirkko, jolloin Hattulan kirkossa pidetään iltamessu.
ESITYS (khra): Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 7 mukaisen jumalanpalvelussuunnitelman
7.7 29.9.2019 päiväjumalanpalvelusten osalta ja merkitsee sen tiedoksi muiden
jumalanpalvelusten osalta.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella
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69 § Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
KL 10:6: Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä
järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen,
kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen
viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy
päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko
täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin
valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen.
KL 10:1: Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, huolehtia
kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kirkkoneuvosto ei saa kritiikittömästi panna
täytäntöön sellaisia muodollisesti laillisia, mutta seurakunnalle yksinomaan
perustelematonta vahinkoa tuottavia päätöksiä, joiden peruuttaminen vielä on mahdollista.
ESITYS (tp): Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 17.1.2019 ja 15.4.2019 tekemät
päätökset ovat laillisia ja ne on tehty kirkkoneuvoston valmistelun pohjalta.
KV 1/2019 17.1.2019
1§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2§
Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
3§
Työjärjestyksen hyväksyminen
4§
Kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjä vuosiksi 2019-2020
5§
Suhteellisten vaalien vallilautakunnan vaalit vuosiksi 2019-2020
6§
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2019-2020
7§
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2019-2020
8§
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2019-2020
9§
Kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten vaalit vuosiksi 2019-2020
10 §
Tyrvännön seurakuntakodin purkaminen
11 §
Muut asiat
12 §
Ilmoitusasiat
13 §
Valitusosoitus ja kokouksen päätös
KV 2/2019 15.4.2019
14 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
15 §
Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
16 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
17 §
Esitys kirkkovaltuuston työjärjestyksen hyväksymisestä
18 §
Suntion viran johtosäännön kumoaminen
19 §
Tilintarkastajien valinta valtuustokaudelle 2019-2022
20 §
Tilinpäätös 2018
21 §
Hattulan seurakuntatalon pääpiirustusten hyväksyminen
22 §
Muut asiat
23 §
Ilmoitusasiat
24 §
Valitusosoitus ja kokouksen päätös

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
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MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

Nro 5/2019

muutosta

kirjallisella

70 § Muut asiat

71 § Ilmoitusasiat
1. Hattulalainen
Jenna
Hakkarainen
on
työssäoppimisjaksolla
Pappilanniemessä 23.4.-14.6.2019 välisen ajan. Jenna työskentelee
pääasiassa
taloustoimistossa,
mutta
avustaa
tarvittaessa
myös
kirkkoherranviraston ja tiedotuksen tehtävissä.
2. Kirkkohallituksen yleiskirjeet 6-8 luettavissa sakasti.fi/yleiskirjeet
 6/2019 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2019
 7/2019 Saavutettavuus ja digitaaliset palvelut
 8/2019 Tuloslaskelman ja taseen tililuettelo ja kirjausohje
- liite 1 Kirjausohje 2020 - Taseen tilit
- liite 2 Kirjausohje 2020 - Tuloslaskelman tilit
ESITYS: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
72 § Valitusosoitus
ESITYS (tp): Annetaan valitusosoitus.
PÄÄTÖS: Annetaan valitusosoitus ja puheenjohtaja päätti kokouksen.
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4)
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