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96 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty 6.6.2019 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.
97 § Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen keskiviikkona 12.6.2019. Tarkastettu pöytäkirja
on nähtävänä taloustoimistossa 13.6. - 27.6.2019 virastoaikana.
ESITYS (khra): Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Piia Hyyrynen ja Katri Erkamo.
98 § Työjärjestyksen hyväksyminen
ESITYS (khra): Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutosten jälkeen (lisätty 101 § sekä yksi ilmoitusasia)
työjärjestykseksi.
99 § Sijoitusten tilannekatsaus
Seurakunnalla
on
sijoitettuna
rahoitusomaisuutta
eri
sijoitusinstrumentteihin.
Kirkkoneuvosto on antanut ohjeet seurakunnan sijoitustoiminnasta ja myöntänyt valtuudet
(8/2018, 79 §) talouspäällikölle seurakunnan varojen sijoittamisesta riskittöminä sijoituksina
seurakunnan etua noudattaen. Talouspäällikkö raportoi seurakunnan sijoituksien
viimeaikaiset muutokset ja sijoitusten kehityksen kirkkoneuvostolle puolivuosittain.
Seurakunnan sijoitustoiminnassa sovelletaan Kirkon eläkerahaston vastuullisen
sijoittamisen ohjeita kaikissa omaisuuslajeissa: osakesijoitukset, korkosijoitukset,
kiinteistösijoitukset, pääomasijoitukset jne.
ESITYS (talouspäällikkö): Kirkkoneuvostolle saatetaan tiedoksi liitteen 1 (esitetään
kokouksessa) mukainen seurakunnan rahavarojen sijoitustilanne.
PÄÄTÖS: Rahavarojen sijoitustilanne saatettu tiedoksi.
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
100 § Maalämpöurakoitsijan valinta
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 2.5.2018 (15 §) seurakunnan toimitilojen tarve- ja
hankesuunnittelun käynnistämisestä ja antoi kirkkoneuvostolle valtuudet hankesuunnittelun
käynnistämiseen. Hankesuunnittelua varten kirkkoneuvosto nimesi 22.8.2018 (81 §)
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työryhmän
valmistelemaan
hankesuunnitelmaa.
Kirkkoneuvosto
käsitteli
hankesuunnitelman kokouksessaan 21.11.2018 (121 §) ja päätti esittää kirkkovaltuustolle,
että se tekee investointipäätöksen. Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti kokouksessaan
3.12.2018 (43 §) seurakunnan toimitilojen tarve- ja hankesuunnitelman perusteella Hattulan
uuden
seurakuntatalon
rakennushankkeen
käynnistämisestä
hankesuunnittelun
mukaisesti.
Hattulan seurakuntatalon lämmitysmuodosta teetettiin selvitys tarveselvityksen ja
hankesuunnitelman yhteydessä. Kokonaisvertailussa maalämpö nousi parhaaksi ja pitkällä
aikavälillä kannattavimmaksi vaihtoehdoksi. Rakennustoimikunta totesi 2.4.2019 että
maalämpösuunnittelija tulee kiinnittää projektiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Näin ollen maalämpösuunnittelua aikaistettiin alkuperäisestä projektiaikataulusta.
Kansallinen
hankintailmoitus
Hattulan
seurakunnan
uuden
seurakuntatalon
maalämpöjärjestelmän suunnittelusta, rakentamisesta sekä huollosta käynnistettiin
ennakkoilmoitus Hilmassa 25.4.2019, ilmoittautumisia otettiin vastaan 16.5.2019 klo 15 asti.
Ennakkoilmoittautumisen myötä saatiin kolme ilmoittautujaa: AB TecHeat Oy, Pistoke RES
Oy sekä VT-Energia Oy. Kaikkien ennakkoilmoittautujien osalta täyttyivät tarjoajille asetetut
kelpoisuusvaatimukset.
Tarjouspyynnöt lähetettiin edellä mainituille yrityksille 23.5.2019 ja täydennettiin vielä
lisäkirjeillä 2.6.2019. Tarjoukset avattiin maanantaina 10.6.2019. Määräaikaan mennessä
Hattulan seurakuntatalon maalämpöurakkaan jätti tarjouksen kolme urakoitsijaa. Tarjousten
avauspöytäkirja ja vertailutaulukko liitteenä 2.
ESITYS (tp): Hattulan seurakuntatalon maalämpöurakkaan urakoitsijaksi valitaan Techeat
Ab Oy. Tarjouksessa on lisäksi optio viilennyksen kompressiojärjestelmään. Urakan
tarkemmista yksityiskohdista päättää talouspäällikkö.
PÄÄTÖS: Hattulan seurakuntatalon maalämpöurakkaan urakoitsijaksi valitaan Techeat Ab
Oy
kokonaisurakkahintaan.
Tarjouksessa
on
lisäksi
optio
viilennyksen
kompressiojärjestelmään. Urakan tarkemmista yksityiskohdista päättää talouspäällikkö.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

101 § Anomus hautaoikeuden luovutuksesta
Seurakunta on vastaanottanut anomuksen (liite 3) koskien lisäpaikan lunastusta Hattulan
hautausmaan osastolla 4. Anomus koskee hautapaikan 501-502 laajentamista yhdellä
lisäpaikalla. Paikkaa 502A ei ole siis vielä olemassa. Talouspäällikkö ja
seurakuntapuutarhuri kävivät paikan päällä 11.6.2019 todentamassa tilanteen (liite 4).
Nykyisten hautapaikkojen 501-502 sekä 503-504 välissä on reilusti tilaa, johon on
mahdollista perustaa vähintään yksi hautapaikka.
Hattulan seurakunnan hautaustoimen ohjesäännössä (hyväksytty kirkkovaltuustossa
16.11.2004 ja vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa 12.1.2005) on
vahvistettu, että hautaoikeus luovutetaan enintään 30 vuodeksi. Hattulan kirkon vanhoilla
osastoilla (1-8) on vapaana satoja yksittäisiä paikkoja sekä lisäksi 2016 käyttöönotetulla
osasto 9 on vapaana n. 190 arkkupaikkaa ja 180 uurnapaikkaa.
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Kirkkolaki 17 luku 2 § Hautaoikeus: Oikeudesta tulla haudatuksi seurakunnan
hautausmaahan säädetään hautaustoimilaissa (457/2003). Kirkkoneuvosto voi luovuttaa
hautaoikeuden muullekin kuin hautaustoimilain 4 §:ssä tarkoitetulle vainajalle. Oikeus
hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan
luovuttaa myös vainajan omaisille. Kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä luovuttaa
hautaoikeuden muulloinkin. Hautaoikeuden haltija voi luovuttaa tämän oikeuden vain
seurakunnalle.
ESITYS (tp): Kirkkoneuvosto päättää kirkkolain 17 luvun 2 §:n perusteella, että
hautapaikkaoikeus luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto teki esityksenmukaisen päätöksen, eikä perusta uutta
hautapaikkaa 502A uurnille. Haudan 501-502 hautaoikeuden haltijan kuolemantapauksen
yhteydessä hautapaikan 502A perustamisesta voidaan tehdä viranhaltijanpäätös.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

102 § Muut asiat
Keskustellaan kirkkoherran ehdotuksesta muuttaa ehtookellojen soittamiskäytäntöä.
Vallitsevan käytännön mukaan ehtookelloja soitetaan lauantai-iltana klo 18 siinä
kirkossa, missä seuraavan aamun jumalanpalvelus pidetään. Käytäntö pitkittää
merkittävästi suntion lauantaityöpäivää. Perinteen mukaan ehtookelloja soitetaan
pyhän alkamisen merkiksi ja sunnuntaiaamun huomenkellot kutsuvat väkeä
jumalanpalvelukseen. Kirkkoherra ehdottaa, että ehtookelloina soivat aina Hattulan
kirkon kellot, jotka ovat sähköistetyt ja voidaan ohjelmoida soimaan joka lauantai klo
18. Huomenkellot ja yhteensoitto tapahtuvat aina siinä kirkossa, missä vietetään
jumalanpalvelus.
103 § Ilmoitusasiat
1. Kirkkohallitus on käynnistänyt hautaustoimen tietojärjestelmän hankinnan.
Kirkolliskokous käsittelee toteutustyön käynnistämisen marraskuussa 2019.
Tavoitteena on, että yhteistyö valitun toimittajan kanssa aloitettaisiin vuoden 2020
alussa. Koko kirkon yhteinen hautaustoimen tietojärjestelmä mahdollistaa sähköisten
asiointipalvelujen kehittämisen ja kustannustehokkaamman toimintatavan sekä
yhteneväisen rekisterin ylläpidon.
2. Talouspäällikkö on tehnyt sopimuksen RTK-Palvelu Oy:n kanssa Tömäjärven
emännän sekä vahtimestarin kesän lomien sijaistuspalvelusta.
3. Talouspäällikkö on myöntänyt Tömäjärven emännälle hänen omasta pyynnöstään
lomapäiviä, työaikapankkivapaata ja lisätuntivapaita aikavälille 15.6.-30.9.2019.
Emännän tuurauksen kesän ajan hoitaa RTK-Palvelu Oy.
4. Kirkkoherra on palkannut Laura Kujalan vs. nuorisotyönohjaajaksi kesän 2019
lastenleireille.
5. Konservaattori Seppo Holma kävi arvioimassa Tyrvännön ja Hattulan kirkkojen
kirkkotaiteen tilanteen 24.5.2019. Arvioinnissa oli mukana kirkkoherra ja
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talouspäällikkö. Raportti otetaan huomioon talousarvion 2020-2022 laadinnassa
teosten korjausten kiireellisyysjärjestys huomioiden.
ESITYS: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
104 § 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

