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80 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty 17.5.2019 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.
81 § Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen keskiviikkona 22.5.2019. Tarkastettu pöytäkirja
on nähtävänä taloustoimistossa 23.5. - 7.6.2019 virastoaikana.
ESITYS (khra): Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Joonas Heikkilä ja Jussi Suomaa
82 § Työjärjestyksen hyväksyminen
ESITYS (khra): Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
KÄSITTELY: Lisättiin muihin asioihin kohta 3, ilmoitusasioihin kohta 4, pykälään 83 § yksi
kappale.
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutosten jälkeen työjärjestykseksi.
83 § Kirkkoneuvoston päätettävissä olevat kolehtien kohteet 2.6. – 29.9.2019
Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti
kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi
(KL 4: 2). Kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 2:8) kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista ei ole määrätty
kirkkohallituksen tai tuomiokapitulin toimesta. Kirkkoherran asiana on valvoa, että
suunnitelmaa noudatetaan.
Hänellä on oikeus perustellusta syystä poiketa
kolehtisuunnitelmasta. Poikkeamasta on tiedotettava kirkkoneuvostolle, mikäli asiaa ei
ehditä käsitellä siellä.
Pakollinen kolehtisuunnitelma koskee vain varsinaisissa
päiväjumalanpalveluksissa kannettavaksi tarkoitettuja kolehteja.
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä (12/2018) muistutetaan, että kirkkohallituksen ja
tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen
painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. Kirkkohallituksen täysistunto
on 25.5.2011 antanut edellä mainitusta erityisen painavasta syystä tapahtuvasta kolehdin
kantopäivän siirrosta tarkentavan ohjeen, jossa sanotaan mm.: ”Hallintokäytännössä
kirkkohallituksen tai tuomiokapitulien määräämiä kolehteja on voitu siirtää, mikäli kyseiselle
sunnuntaille on suunniteltu seurakunnan erityistä kirkkopyhää, jolloin halutaan kantaa
kolehti kyseisen päivän mukaisesti. Toisena erityisenä perusteena on saatettu käyttää
paikkakunnalla tapahtunutta onnettomuutta tai vastaavaa, jolloin kolehti on haluttu kerätä
onnettomuuden uhrien auttamiseksi. Määrätty kolehti tulee tällöin kerätä ensimmäisenä
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mahdollisena painoarvoltaan vastaavana kolehtipäivänä. Hyvään hallintoon kuuluu, että
kolehtipäivän siirrosta vähintäänkin ilmoitetaan kirkkohallitukselle.”
Kolehtisuunnitelma (liite 1) on laadittu 2.6.-29.9.2019 väliselle ajalle kirkkohallituksen
yleiskirjeen (12/2018) pohjalle kirkkohallituksen suositusten ja aikaisemman käytännön
pohjalta. Suunnitelmaan on merkitty kirkkohallituksen määräämät ajanjaksoon sidotut kesäsyyskuussa kerättävät kolehdit sekä hiippakunnalliset kolehdit 2.6.19 ja 27.7.19.
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia: monet kolehdit kerätään järjestöille tai yhdistyksille, joiden
työssä lapset ja perheet ovat tärkeä työn kohde. (kappale lisätty esitykseen työjärjestyksen
hyväksymisen yhteydessä).
ESITYS (khra): Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 1 mukaisen kolehtisuunnitelman 2.6.29.9.2019.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteen 1 mukaisen kolehtisuunnitelman ajalle 2.6.29.9.2019.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

84 § Hattulan kirkon kuparikaton korjaus
Hattulan kirkon vesikaton ja räystäiden tila on ollut pitkään huono ja asia on nostettu esille
usean vuoden kiinteistökatselmuksissa. Kuparikatto on uusittu vuonna 1979. Katon pintaala on laaja ja rännejä ei ole riittävästi. Vesi pääsee valumaan kirkon seinälle, eivätkä
rännien suppilot pysty keräämään kaikkea katolta valuvaa vettä.
Rakennustoimikunta päätyi syksyn 2018 kiinteistökatselmuksen jälkeen kokouksessaan
(39/2018) siihen, että tilataan Kattotutka Oy:ltä kuntotutkimus ja arvio
korjaussuunnitelmaksi. Kattotutka Oy:ltä kuntotutkimuksen kävi 25.10.2018 suorittamassa
Esko Haverinen. Kartoituksessa olivat mukana seurakunnan puolelta talouspäällikkö sekä
seurakuntapuutarhuri. Välikatolla ja sisäkatossa oli näkyviä kosteusvaurion jälkiä. Nostimen
avulla käytiin läpi vesikaton räystäsosuutta. Kuparikaton saumakohdissa oli murtumia, joista
vesi pääsee sisään.
Kattotutka suositteli, että vanha jalkaränni puretaan, saumakohtaa nostetaan ylöspäin ja
uusi jalkaränni tehdään kaksinkertaisin saumoin. Samoin vanhat syöksytorvet puretaan ja
uudet (8 kpl) asennetaan tilalle.
Vuoden 2019 talousarvion investointiosassa on määräraha Hattulan kirkon vesikaton
korjausta varten. Kansallinen hankintailmoitus avattiin HILMA:n 25.4.2019 Kattotutka Oy:n
tekemän ehdotuksen mukaisesti. Tarjoukset oli jätettävä 16.5.2019 klo 15:00 mennessä.
Hattulan kirkon kuparikaton korjaukseen jätti tarjouksen kolme urakoitsijaa määräaikaan
mennessä. Tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko liitteenä 2.
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ESITYS (talouspäällikkö): Hattulan kirkon kuparikaton korjaukseen urakoitsijaksi valitaan
Kattotutka Oy kokonaisurakkahintaan 66 340 € (sis. ALV 24 %). Toteutus syksyllä 2019.
Urakan tarkemmista yksityiskohdista päättää talouspäällikkö.
PÄÄTÖS: Hattulan kirkon kuparikaton korjaukseen urakoitsijaksi valittiin yksimielisesti
Kattotutka Oy kokonaisurakkahintaan 66 340 € (sis. ALV 24 %). Toteutus syksyllä 2019.
Urakan tarkemmista yksityiskohdista päättää talouspäällikkö.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

85 § Muut asiat
1. Seurakuntamestarin tehtävää hakeneiden haastattelujen valmistelu. Haastattelut
pidetään kirkkoneuvoston kokouksessa 5.6.2019.
2. Keskustellaan väestökirjanpidon siirtämisestä Tampereen aluekeskusrekisteriin.
Rovastikunnallisessa kirkkoherrojen ja talousjohdon tapaamisessa 16.5.2019
todettiin, että Kanta-Hämeen aluekeskusrekisterille ei ole riittävää jäsenpohjaa. Näin
ollen
rovastikunnan
seurakunnat
hoitavat
liittymisen
Tampereen
aluekeskusrekisteriin itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan kuitenkin niin, että
kirkkohallituksen asettamaa aikarajaa 1.1.2022 ei ylitetä.
3. Katsaus rakennushankkeeseen.
86 § Ilmoitusasiat
1. Kirkon erityisnuorisotyön teko -palkinto 2019 on myönnetty Hattulan seurakunnan
nuorisotyönohjaaja Tapu Sirkalle. Palkinnon myönsi Kirkon erityisnuorisotyöntekijät.
Perusteluissa sanotaan mm.: ”Nuorisotyönohjaaja Tapu Sirkka on tehnyt
pitkäjänteisesti työtä ulkopuolisuuden ehkäisemiseksi kirkon erityisnuorisotyön
asenteella. Sirkka on ollut tukemassa Palveluoperaatio Saappaan laajempaa
toteutumista Kanta-Hämeessä. Hän on luonut laajan yhteistyöverkon sekä
organisoinut vapaaehtoistyöntekijöiden ryhmän vastuunkantajineen. Tapu Sirkalla on
vahva näky ja kyky tehdä töitä heidän puolestaan, joiden ääni ei kuulu”.
2. Kirkkohallituksen jäsenennuste vuoteen 2040 asti on julkaistu 13.5.2019 Kirkon
tilastopalvelussa (liite 3).
3. Kirkolliskokous päätti muuttaa hiippakuntarajoja 1.1.2020 alkaen (tiedote liitteenä 4).
4. Syksyn 2019 kokousaikataulu (liite 5).
ESITYS: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
87 § Valitusosoitus
ESITYS (tp): Annetaan valitusosoitus.
PÄÄTÖS: Annettiin valitusosoitus ja puheenjohtaja päätti kokouksen.
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MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4)
Virsi 600

