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Kokousaika

keskiviikko 10.6.2020 klo 18.00-19.56

Kokouspaikka

Hauhon pappila, Kotkontie 3, Hauho

Läsnä

Muut läsnäolijat

Tapani Vanhanen
Liisa Ilonen-Teivonen
Ville Honkasaari
Tiia Nurminen
Matti Rantti
Juha Rehuttu
Sari Salminen
Veikko Tuominen
Tomi Tyvi
Juha Verho
Virpi Ahonen
Markku Ormala
Seija Suokunnas

Käsitellyt asiat

§ 21-30
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puheenjohtaja
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jäsen
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jäsen
jäsen, poissa
varajäsen
varajäsen
sihteeri

Tiedotusasiat
Investointiesitykset seurakuntayhtymälle
Lausuntopyyntö
Lomajärjestys
Mahdolliset muut asiat

Allekirjoitukset
Tapani Vanhanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Seija Suokunnas
pöytäkirjanpitäjä

Hauholla 10.6.2020

Juha Rehuttu

Matti Rantti

Pöytäkirja nähtävänä

Hauhon kirkkoherranvirastossa 11.–25.6.2020

Todistaa

Tapani Vanhanen, kirkkoherra
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§ 21
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KOKOUKSEN AVAUS
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi vs. seurakuntapastori
Maarit Maatraiva esittäytyi seurakuntaneuvostolle.

§ 22

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaneuvoston kokouskutsu ja esityslista on ohjesäännön mukaan
toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja
esityslista on lähetetty sähköpostitse 5.6.2020. Esityslista liitteineen on
kokouspaikalla nähtävissä ennen kokousta. Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen
kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi todeten läsnäolijat.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 23

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
11.–25.6.2020 viraston aukioloaikoina. Nähtävilläoloilmoitus on kokouskutsun ja
asialistan yhteydessä nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 5.-25.6.2020.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Rehuttu ja Matti Rantti.

§ 24

TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Työjärjestykseksi hyväksytään lähetetty esityslista.
Päätös: Esityksen mukaan.

§ 25

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
A. Kirkkohallituksen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkkohallituksen yleiskirje 11/2020:
-Kirkkohallituksen väliaikainen määräys hallinnon järjestämisestä
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Kirkkohallituksen yleiskirje 12/2020:
-Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvapolitiikasta ja yleisistä
tietoturvamääräyksistä poikkeamisesta poikkeusolojen aikana
Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2020:
-Esitykset Pro Ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi
itsenäisyyspäivänä 2020
Kirkkohallituksen yleiskirje 14/2020:
-KiPa 2 –hanke etenee yhteistyössä seurakuntien kanssa
Kirkkohallituksen yleiskirje 15/2020:
-Oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallit on päivitetty
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje -(Kirjeet ovat kokouksessa nähtävillä)
Esitys: Merkitään tulleet yleiskirjeet tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

B. Pöytäkirjat ja muistiot
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja -Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjat 23.4. ja
28.5.2020
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
pöytäkirjat 21.4. ja 26.5.2020
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan pöytäkirja -Hämeenlinnan seurakuntayhtymän johtoryhmän muistio 3-7/20
Diakonia- ja lähetystyön työryhmän muistio -Lapsi- ja nuorisotyön työryhmän muistio -Musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmän muistio -(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.
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(Päätösluettelo on nähtävillä kokouksessa.)
Esitys: Merkitään kirkkoherran päätösluettelo tiedoksi, ja todetaan, ettei
seurakuntaneuvosto käytä päätöksiin siirto-oikeuttaan.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

D. Tulleet kirjeet, päätökset ja ilmoitukset
1. Talousarvion toteutuma
Esitys: Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumavertailu 4/2020.
Liite
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

2. Seurakuntapastorin virkavapaus ja virkamääräys
Esitys: Merkitään tiedoksi, että Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on
14.4.2020 myöntänyt pastori Katja Verholle virkavapautta äitiys- ja
vanhempainvapaata varten 1.7.2020–12.5.2021. Hänen sijaisekseen on 22.4.2020
määrätty pastori Maarit Maatraiva.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

3. Rippikouluinfo
Esitys: Merkitään tiedoksi suullinen selvitys muutoksista rippikoulun ja
konfirmaation järjestämiseen poikkeusolojen johdosta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Säästöpankkisäätiön avustus
Esitys: Merkitään tiedoksi, että Hauhon Säästöpankkisäätiö on myöntänyt Hauhon
seurakunnan puuveistoshankkeeseen 4000 € avustusta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Piispantarkastuksen aloitus
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Hauhon seurakuntaan on tulossa piispantarkastus ensi vuonna. Itse
piispantarkastusvisitaatiota edeltää työskentelyprosessi työnohjaajien kanssa ja
piispantarkastuksen aloituspäivä sunnuntaina 27.9.2020. Koko tätä prosessia
suunnitellaan yhteisessä aloituspalaverissa tuomiokapitulin edustajien kanssa
1.9.2020 klo 14 Hauholla.
Esitys: Seurakuntaneuvosto nimeää edustajikseen aloituspalaveriin kirkkoherran
ohella seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan Liisa Ilonen-Teivosen ja
seurakunnan edustajana yhteisessä kirkkoneuvostossa olevan Ville Honkasaaren.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

§ 26

INVESTOINTIESITYKSET SEURAKUNTAYHTYMÄLLE
Seurakuntaneuvoston on annettava seurakuntayhtymälle tarkoitetut tulevat
investointiesityksensä juhannukseen mennessä. Viime vuoden aikana toteutettuja
investointeja olivat kirkon katon tervaus, porraskaiteet urkuparvelle ja
seurakuntatalon inva-wc. Tälle vuodelle on seurakuntayhtymän kiinteistötoimen
investointisuunnitelmassa huonojen puiden kaatoa hautausmaalla, hautausmaan
huoltorakennuksen suunnittelu, siunauskappelin ulkopinnan korjaussuunnitelma ja
pappilan ja kirkon ikkunapuitteiden maalaustyöselvitys. Hyvä jos nämä toteutuvat.
Pappilan ikkunapuitteet eivät kohta ole enää korjattavissa, vaan ne joudutaan
uusimaan. Investointiesitykset Hauholla ovat olleet jo useamman kerran esillä.
Kohteiden kärjessä on varmaan edelleen hautausmaan laajennuksen
käynnistäminen. Siunauskappelin ja huoltorakennuksen korjaukset ovat edelleen
ajankohtaisia. Pienempiä korjauskohteita ovat hautausmaan portinpielien
kunnostaminen ja uuden ilmoitustaulun hankinta. Punaisen tuvan kesäkäyttöön
kunnostaminen ei ole iso asia, mutta sen sijaan pappilan ulkopuolinen maalaus on
vähän isompi, edessä oleva asia. Kirkon äänentoistojärjestelmä on uusittava.
Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää investointiesityksistä seurakuntayhtymälle.
Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esittää srk-yhtymälle investointiesityksinä
Hauhon hautausmaan huoltorakennuksen rakentamisen, siunauskappelin
ulkopinnan korjaamisen, pappilarakennuksen maalauksen, kirkon ikkunapuitteitten
maalauksen, hautausmaan laajennuksen käynnistämisen, Punaisen tuvan
kesäkäyttöön kunnostamisen sekä kirkon äänentoiston uusimisen. Lisäksi
hautausmaan portit on kunnostettava ja ilmoitustaulu uusittava

§ 27

LAUSUNTOPYYNTÖ
A-klinikka Oy Ehkäisevä päihdetyö on pyytänyt Hauhon seurakuntaneuvostolta
lausuntoa anniskelulupaan liittyen. Asian taustalla on se, että Etelä-Suomen
aluehallintovirasto on pyytänyt A-klinikka Oy:n Ehkäisevää työtä antamaan
lausuntonsa koskien anniskeluluvan myöntämistä toimipaikkaan Eteläisten
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Kyläbaari. A-Klinikka puolestaan on halunnut kuulla Eteläisten kylän asukkaiden ja
toimijoiden kantaa asiaan ja koostaa heidän lausuntonsa. Toimintamalli perustuu
Alkoholilakiin. A-Klinikka lähestyi seurakuntaa, koska seurakunnalla on käytössä
lähialueella seurakuntakoti, jossa on mm. lasten kerhotoimintaa.
Seurakunnan kerhotila ei ole Kyläbaarin välittömässä läheisyydessä, vaan rivitalojen
suojassa sisäpihalla parin sadan metrin päässä. Etäisyys Kyläbaarin kiinteistöön on
siis riittävä, ja samassa kiinteistössä on aikaisemminkin toiminut anniskelupaikka,
eikä häiriötä ole havaittu kerhotiloihin saakka. Toisaalta seurakunnan
lastenkerhotoiminta ajoittuu eri aikaan kuin baarin toiminta. Tältä perustalta ei
näyttäisi olevan konkreettista perustetta vastustaa hanketta.
Esitys: Seurakuntaneuvosto pidättäytyy lausunnon antamisesta.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 28

LOMAJÄRJESTYS
Seurakunnan työntekijöiden lomakauden (1.5.–30.9.) aikaiset kesälomat on
normaalisti hyväksytty seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaan
seurakuntaneuvostossa, koska asiaa ei ole delegoitu kirkkoherran päätettäväksi.
Poikkeusolojen johdosta kirkkoherra on kuitenkin jo hyväksynyt työntekijöiden
kesälomat, jotta ne on voitu ajoissa käsitellä. Lomat ilmenevät kirkkoherran
päätösluettelosta, joka on käsitelty tämän kokouksen § 24:C.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 29

MAHDOLLISET MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut.

§ 30

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Puheenjohtaja antaa pöytäkirjan liitteen mukaisen
oikaisuvaatimusosoituksen ja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen
oikaisuvaatimusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.56.

