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Hauhon kirkkoherranvirastossa 16.-30.4.2021

Todistaa

Tapani Vanhanen
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§ 15
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KOKOUKSEN AVAUS
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 16

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaneuvoston kokouskutsu ja esityslista on seurakuntaneuvoston
ohjesäännön mukaan toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen
kokousta. Seurakuntaneuvoston 2.9.2020 § 32 tekemän päätöksen mukaan
kokouskutsu ja esityslista voidaan lähettää myös pelkästään sähköpostitse.
Esityslista liitteineen on tällöin saatavilla kokouspaikalla. Sähköisiä kokouksia
koskeva kirkkolain muutos on tullut voimaan 15.3.2021 ja kirkkohallitus on
poikkeusoloja koskevan sääntelyn nojalla antanut tähän liittyen väliaikaisen
määräyksen seurakuntien hallinnon järjestämisestä 16.3.2021. Tämän perusteella
seurakuntaneuvoston kokous voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Kokouskutsu ja
esityslista on lähetetty sähköpostitse 9.4.2021. Seurakuntaneuvosto on
päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi todeten läsnäolijat.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 17

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVILLÄOLO
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastus on heti kokouksen jälkeen.
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
16.–30.4.2021 viraston aukioloaikoina. Nähtävilläoloilmoitus on kokouskutsun ja
asialistan yhteydessä nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 12.–30.4.2021.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Rantti ja
Juha Rehuttu.

§ 18

TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Työjärjestykseksi hyväksytään lähetetty esityslista.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
A. Kirkkohallituksen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkkohallituksen yleiskirje 7/2021:
-Esitykset Pro Ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi
itsenäisyyspäivänä 2021
Kirkkohallituksen yleiskirje 8/2021:
-Sähköiset kokoukset ovat mahdollisia 15.3.2021 alkaen
Kirkkohallituksen yleiskirje 9/2021:
-Väliaikainen määräys sähköisten kokousten järjestelyistä
Kirkkohallituksen yleiskirje 10/2021:
-Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
Kirkkohallituksen yleiskirje 11/2021:
-Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2021
Kirkkohallituksen yleiskirje 12/2021:
-Avustukset seurakuntien kokeilutoiminnan tukemiseksi
Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2021:
-Suositus sidonnaisuuksien ilmoittamisesta kirkossa
Kirkkohallituksen yleiskirje 14/2021:
-Sähköisen kokousmenettelyn vuoksi tarpeelliset määräykset seurakunnan ja
seurakuntayhtymän toimielinten työjärjestyksiin sekä ohje- ja johtosääntöihin
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A2/2021:
-Muutoksia luottamusmieskurssien ajankohtiin/järjestämistapaan
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A3/2021:
-Palkantarkistukset 1.5.2021, lomarahavapaasta sopiminen, koronarokotukset
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A4/2021:
-Korjaus yleiskirjeeseen A3/2021
(Kirjeet ovat kokouksessa paikan päällä nähtävillä)
Esitys: Merkitään tulleet yleiskirjeet tiedoksi.
Päätös: Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi.

B. Pöytäkirjat ja muistiot
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja -Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 25.3.2021
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
pöytäkirja Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan pöytäkirja Hämeenlinnan seurakuntayhtymän johtoryhmän muistiot 3-5/21
Diakonia- ja lähetystyön työryhmän muistio --
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Lapsi- ja nuorisotyön työryhmän muistio -Musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmän muistio -(Pöytäkirjat/muistiot ovat kokouksessa paikan päällä nähtävillä)
Esitys: Merkitään pöytäkirjat/muistiot tiedoksi.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

C. Viranhaltija- ja hankintapäätöksiä, toimeenpanoja
1. Kirkkoherran päätösluettelo
Viranhaltijan päätöksistä pidetään päätösluetteloa, joka annetaan tiedoksi
seurakuntaneuvostolle. Päätösluettelo sisältää mm. viranhaltijan päätösvallassa
olevat lomakauden ulkopuolella pidettävien työntekijöiden vuosilomapäivien ja
sairauslomapäivien myöntämispäätökset sekä mahdolliset määräaikaiseen
työsuhteeseen ottamispäätökset, joita ei erikseen kirjata pöytäkirjaan.
(Päätösluettelo on kokouksessa paikan päällä nähtävillä)
Esitys: Merkitään kirkkoherran päätösluettelo tiedoksi, ja todetaan, ettei
seurakuntaneuvosto käytä päätöksiin siirto-oikeuttaan.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

D. Tulleet kirjeet ja ilmoitukset
1. Talousarvion toteutuma
Esitys: Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumavertailu 2/2021. Talousarvion
toteutumaprosentti on 12,4.
Liite 1
Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

2. Seurakunnan kuukausiraportti
Esitys: Merkitään tiedoksi Kirkkohallituksen toimittama seurakunnan
kuukausiraportti 2.2021.
Liite 2
Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.
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SEURAKUNNAN EDUSTAJA ILONPISARAN KOKOUKSIIN
Hauhon seurakunta on Tampereen hiippakunnan seurakuntien tavoin
Lomakotiyhdistys Ilonpisara ry:n jäsen. Ilonpisara on Hämeenlinnassa sijaitseva
vanhustenhuollon palvelutalo. Jäsenet saavat kutsun yhdistyksen vuosikokouksiin
keväällä ja syksyllä. Tähän tehtävään seurakuntaneuvosto nimeää edustajansa.
Seurakuntaneuvosto on 11.4.2019 vuosiksi 2019–2020 nimennyt edustajikseen
Tiia Nurmisen ja varalle Anne Suomisen. Koska Ilonpisaran kevätkokous on jo 13.4.
ennen seurakuntaneuvoston kokousta, niin kirkkoherra on katsonut
tarkoituksenmukaiseksi jatkaa aiempaa valtuutusta täksi vuodeksi.
Esitys: Hyväksytään kirkkoherran toimenpide, ja seurakuntaneuvosto nimeää
Hauhon seurakunnan edustajan Ilonpisaran vuosikokouksiin vuosiksi 2021–2022 ja
hänelle varahenkilön.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaan sekä nimettiin edustajaksi Ilonpisaran
vuosikokouksiin vuosiksi 2021-2022 Tiia Nurminen ja varalle Anne Suominen.

§ 21

TAIDELAHJOITUS
Loppuvuodesta 2018 Pekka Jouhti Espoosta otti yhteyttä ja ilmaisi halunsa
lahjoittaa Hauhon seurakunnalle kirkkoaiheisen taulun, joka hänen arvionsa mukaan
kuvaa Hauhon kirkkoa, jota se muistuttaakin. Seurakunnasta ilmoitettiin
vastaanottovalmiudesta, mutta samalla selvitettiin maalauksen kohdetta. Täyttä
varmuutta ei saatu ennen kuin tänä keväänä: taulu kuvaa Sipoon vanhaa kirkkoa ja
taulun on maalannut Oscar Bengts. Lahjoitus on otettu vastaan ja taulu on sijoitettu
pappilan saliin.
Esitys: Merkitään lahjoitus kiitollisuudella tiedoksi.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

§ 22

STRATEGIATYÖ
Seurakuntaneuvoston asettama strategiatyöryhmä on aloittanut työskentelynsä.
Työntekijöiden toinen edustaja on Maarit Maatraiva. Työryhmän tavoitteena on
tuottaa strategian pohja seuraavaan piispantarkastuksen työskentelyyn.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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PIISPANTARKASTUS
Piispantarkastusprosessi on joutunut sopeutumaan vallitseviin olosuhteisiin ja
valmiutta muutoksiin saatetaan vieläkin tarvita. Tämän hetkisen suunnitelman
mukaan lauantaina 15.5. on seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden
yhteinen työskentelypäivä työyhteisökonsulttien johdolla seurakuntatalolla.
Aikataulu täsmentyy lähempänä. Kirkkoherra on menossa 16.4. keskustelemaan
piispan kanssa piispanvisitaatiosta ja sen ohjelmasta. Ohjelmaluonnos on liitteenä.
Varsinainen piispanvisitaatio on suunnitelman mukaan 28.–30.5.2021. Sitä edeltää
vielä tuomiokapitulin lakimiesasessorin suorittama hallinnon tarkastus 20.5.
Liite 3
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin piispantarkastusprosessi tiedoksi.

§ 24

LOMAJÄRJESTYS KESÄKAUDELLA 2021
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaan seurakuntaneuvosto vahvistaa
viranhaltijan ja työntekijän lomakauden aikaisen vuosiloman.
Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää Hauhon seurakunnan viranhaltijoiden ja
työntekijöiden lomakautena pitämät vuosilomat oheisen lomajärjestyksen
mukaisesti. Kirkkoherran vuosiloman myöntää tuomiokapituli. Liite 4
Päätös: Hyväksyttiin lomajärjestys liitteen mukaisesti.

§ 25

RIPPIKOULUSUUNNITELMA 2021
Seurakuntaneuvosto hyväksyy vuosittain seurakunnan rippikoulun
vuosisuunnitelman. Tämän vuoden suunnitelmaa on jo päivitetty muutaman kerran
pandemiatilanteen seurauksena, viimeksi heti edellisen seurakuntaneuvoston
kokouksen jälkeen. Perusrakenteeltaan se on kuitenkin selvä. Nyt käsittelyssä oleva
suunnitelma on tämän hetkinen ja varsin todennäköinen.
Liite 5
Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy vuoden 2021 päivitetyn
rippikoulusuunnitelman.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.
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LÄHETYSTYÖN PALVELUSOPIMUS
Hauhon seurakunnalla on jo vuosikymmenten ajan ollut Suomen Lähetysseuran
kanssa nimikkosopimus/palvelusopimus. Viimeisimpänä nimikkosopimus on ollut
Rauno ja Eeva-Liisa Rantasuomeloiden työn tukemiseksi Angolassa. He palasivat
työkaudelta Suomeen viime kesänä, eikä Suomen Lähetysseura enää uudista heidän
sopimustaan. Sen sijaan Lähetysseurasta on tarjottu uudeksi nimikkokohteeksi
Kambodzassa Emma Holmströmin työ. Hän on toimeentulon ja ruokaturvan
asiantuntijan tehtävissä. Kannatussumma (9000 €/v) säilyy samana kuin tähänkin
asti. Lähetystyön palvelusopimuksen kautta Lähetysseura toteuttaa seurakunnan
lähetystyötä ja seurakunta tukee työtä sopimuksen mukaisesti. Liite 6
Esitys: Hauhon seurakunta solmii Suomen Lähetysseuran kanssa esitetyn
Lähetystyön palvelusopimuksen.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

§ 27

MUUT ASIAT
1. Seuraava kokous
Esitys: Seuraava kokous pidetään ennen juhannusta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
2. Suomen Lähetysseuran vuosikokous
Suomen Lähetysseuran vuosikokous pidetään 12.6.2021.
Päätös: Valtuutettiin Hauhon seurakunnan edustajaksi SLS:n vuosikokoukseen
Markku Nieminen.

§ 28

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Puheenjohtaja antaa pöytäkirjan liitteen mukaisen
oikaisuvaatimusosoituksen ja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusosoituksen ja päätti kokouksen
klo 18.58.

