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KOKOUKSEN AVAUS
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 10

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. Kokouskutsu ja esityslista
on lähetetty sähköpostilla 4.5.2022. Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen kun
vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi todeten läsnäolijat.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 11

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 10.-24.5.2022
viraston aukioloaikoina. Nähtävilläoloilmoitus on kokouskutsun ja asialistan
yhteydessä nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 4.-24.5.2022.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Virpi Ahonen ja Veikko Tuominen.

§ 12

TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Työjärjestykseksi hyväksytään lähetetty esityslista, lisättynä työntekijöiden
lomajärjestyksellä.
Päätös: Esityksen mukaan.

§ 13

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
A. Kirkkohallituksen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
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Kirkkohallituksen yleiskirje 6/2022
-Päätös yhtenäisistä toimintatavoista annettaessa kirkonkirjojen tietoihin perustuvia
todistuksia
Kirkkohallituksen yleiskirje 7/2022
-Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
Kirkkohallituksen yleiskirje 8/2022
-Suositus kolehdin keräämisestä ukrainalaisten tueksi
Kirkkohallituksen yleiskirje 9/2022
-Ukrainasta tulevien pakolaisten vastaanottaminen seurakunnissa
Kirkkohallituksen yleiskirje 10/2022
-Tietoa Ukrainan sodan vaikutuksista seurakuntien toimintaan
Kirkkohallituksen yleiskirje 11/2022
-Esitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi
itsenäisyyspäivänä 2022
Kirkkohallituksen yleiskirje 12/2022
-Opetushallitukselta ja kirkkohallitukselta yhteinen kirje oppilaitoksille,
seurakunnille ja seurakuntayhtymille seurakuntavaaleista
Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2022
-Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2022
Kirkkohallituksen yleiskirje 14/2022
-Lisäohjeita liittyen ukrainalaisten auttamiseen seurakunnissa
Kirkkohallituksen yleiskirje 15/2022
-Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
Kirkkohallituksen yleiskirje 16/2022
-Suositus kirkollisveroprosentin alentamisesta
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje 2/2022
-Kirkon virka- ja työehtosopimus 2022-2024
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje 3/2022
- Kirkon virka- ja työehtosopimus 2022-2024 täsmennyksiä voimaantuloon
(Kirjeet ovat kokouksessa nähtävillä)
Esitys: Merkitään tulleet yleiskirjeet tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

B. Pöytäkirjat ja muistiot
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 10.3.2022
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
pöytäkirjat 22.2. ja 26.4.2022
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan pöytäkirjat Hämeenlinnan seurakuntayhtymän johtoryhmän muistiot 2-3/2022
Diakonia- ja lähetystyön työryhmän muistio Lapsi- ja nuorisotyön työryhmän muistio Musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmän muistio -
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(Pöytäkirjat/muistiot ovat kokouksessa nähtävillä)
Esitys: Merkitään pöytäkirjat/muistiot tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

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 nähtävillä.)
Esitys: Merkitään kirkkoherran päätösluettelo tiedoksi, ja todetaan, ettei
seurakuntaneuvosto käytä päätöksiin siirto-oikeuttaan.
Päätös: Esityksen mukaan.

D . Tulleet kirjeet ja ilmoitukset
-Seurakunnan kuukausiraportti 3/22
-Seurakunnan talousarvioseuranta 4/22
-Luovutusmittaustodistus visakoivuista
-Taustayhteisösopimus Hauhon Partiolaisten kanssa

Liitteet 1-2

Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

§ 14

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN
Hauhon seurakuntaneuvosto on hyväksynyt 28.10.2021 henkilöstön
kehittämissuunnitelman vuodelle 2022. Sen jälkeen on tullut täydentäviä esityksiä
kehittämissuunnitelmaan. Seurakuntapastori Katja Verho on anonut, että hän voisi
osallistua Tampereen hiippakunnan järjestämään ”Johtamisen perusteet” –
koulutukseen vielä tänä vuonna. Koulutus sisältää tänä vuonna koulutuspäiviä etäyhteyksillä 24.5., 1.11., lähiopiskelupäiviä 29.-30.8., 23.11. sekä kirjallisen raportin.
Koska seurakuntapastorille on tälle vuodelle jo myönnetty yksi ammattiin
pätevöittävä pastoraalikoulutus, niin hänen kanssaan on sovittu, että hän maksaa
aiheutuvat kustannukset itse, kunhan saa osallistua koulutukseen työajallaan.
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Esitys: Täydennetään Hauhon seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelmaa
2022 siten, että seurakuntapastori Katja Verho saa osallistua Johtamisen perusteet –
koulutukseen työajallaan, ja hän vastaa itse aiheutuvista koulutuskustannuksista.
Päätös: Esityksen mukaan.

§ 15

HAUHON SEURAKUNNAN VAALILAUTAKUNNAN VALINTA
Kuluvana vuonna on seurakuntavaalit siten, että ennakkoäänestys on 8.-12.11. ja
varsinainen vaalipäivä on 20.11.2022. Ehdokasasettelu päättyy 15.9. Vaalien
toteuttamisesta vastaa vaalilautakunta, joka on valittava toukokuun aikana.
Vaalilautakuntaan seurakuntaneuvosto asettaa vähintään 5 jäsentä ja yhtä monta
varajäsentä sekä nimeää puheenjohtajan (KL 23:19 ja KVJ 2:4,1). Jäsenten tulee olla
vaalikelpoisia seurakunnan jäseniä ja esteettömiä toimittamaan vaalit. Lisäksi on
huomioitava, että naisia ja miehiä on kumpiakin vähintään 40 % valituista (KL 23:8).
Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan itselleen varapuheenjohtajan
ja sihteerin.
Esitys: Seurakuntaneuvosto valitsee vaalilautakuntaan vähintään 5 jäsentä, ja yhtä
monta varajäsentä siinä järjestyksessä, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan sekä
nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Päätös: Vaalilautakunnan jäseniksi valittiin Kustaa Heikkilä, Pekka Maula, Mari
Rantio, Riitta Tarvainen ja Katja Verho.
Vaalilautakunnan varajäseniksi valittiin Ville Honkasaari, Helena Tuuri, Raija
Tuominen, Simo Nikula ja Juha Verho.
Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi nimettiin Katja Verho.

§ 16

VIRKAVAPAUSANOMUS
Hauhon seurakunnan diakoni-nuorisotyönohjaaja Sanna Kuitunen on anonut
palkatonta virkavapautta ajalle 22.7.-5.8.2022. Seurakuntaneuvoston ohjesäännön
§ 9 mukaan kirkkoherra voi myöntää alle vuoden mittaisen palkattoman
virkavapauden.
Kyseiseksi virkavapausajaksi 22.7.-5.8.2022 kirkkoherra on samaisen ohjesäännön
pykälän mukaisin valtuuksin ottanut määräaikaiseksi viransijaiseksi teol.yo Eetu
Lehtisen, joka on aiemmin toiminut Hauhon seurakunnan kesäteologina kahtena
vuonna. Hänen palkkauksensa määräytyy vaativuusryhmän 501 alkupalkan mukaan
ja hänen virkapaikkansa on Hauhon seurakuntatalo. Virkasuhteensa ajaksi hänelle
on myönnetty saarna- ja ehtoollisavustusoikeus.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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HENKILÖSTÖN LOMAJÄRJESTYS
Esitys: Vahvistetaan Hauhon seurakunnan henkilöstön lomajärjestys
kesälomakaudella 2022.
Liite 3
Päätös: Esityksen mukaan.

§ 18

MUUT ASIAT
Esitys: Seuraava kokous pidetään 15.6.2022.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 19

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Puheenjohtaja antaa pöytäkirjan liitteen mukaisen
oikaisuvaatimusosoituksen ja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja antoi liitteen mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen ja päätti
kokouksen klo 19.20.

