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

§ 30

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. Kun poikkeusolot on
todettu päättyneeksi 27.4.2021 hallituksen päätöksellä, niin siten myös
Kirkkohallituksen antama väliaikainen määräys sähköisistä kokouksista on
päättynyt. Täten sähköiset kokoukset eivät ole toistaiseksi mahdollisia.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostitse 4.6.2021.
Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi todeten läsnäolijat.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 31

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.–25.6.2021 viraston aukioloaikoina. Nähtävilläoloilmoitus on kokouskutsun ja
asialistan yhteydessä nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 4.–25.6.2021.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Rantti ja
Tomi Tyvi.
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TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Työjärjestykseksi hyväksytään lähetetty esityslista siten muutettuna, että
lisäasiana tullut Hauhon hautausmaan huoltorakennuksen uudisrakennusta koskeva
asia käsitellään heti § 32 jälkeen, jolloin arkkitehti Asko Kaipainen on esittelemässä
asiaa.
Päätös: Esityksen mukaan.

§ 33

HAUHON HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUKSEN UUDISRAKENNUS
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 6 / 22.9.2020 / § 89
Tämän vuoden Hankkeisiin / Investointeihin on sisällytetty Hauhon hautausmaan
huoltorakennuksen suunnittelun määräraha. Talousjohtaja on pyytänyt arkkitehti Asko
Kaipaiselta / Ajan Arkkitehdit Oy:ltä kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa. Liitteenä 3a, 3b ja
3c on arkkitehti Asko Kaipaisen laatimat pohjapiirustusluonnokset.
Talousjohtajan päätösesitys: Johtokunta tutustuu luonnoksiin ja käy asiasta keskustelun
tulevan vuoden talousarviota varten.
Päätös: Johtokunta tutustui luonnoksiin ja kävi asiasta keskustelun. Eniten kannatusta sai
vaihtoehto 3a (1/3). Keskustelussa nousi esille kuinka paljon kannattaa rakentaa seinätilaa,
ikkunoita ja ovia, mitkä ovat rakennuksen käyttökustannukset ja energiatehokkuus.
Jatkosuunnittelun pohjaksi esitettiin, että olisi yksi rakennuskokonaisuus ja sen ympärillä aita.
Uuden huoltorakennuksen suunnitteluun varataan määräraha vuoden 2021 talousarvioon.
Suunnittelun edetessä piirustukset lähetetään Hauhon seurakuntaneuvostolle tutustuttavaksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 3 / 8.6.2021/ § 44
Hauhon hautausmaan huoltorakennuksen suunnittelu on käynnistetty 2020. Vuodelle 2021 on
huoltorakennuksen suunnitteluun varattu määräraha. Alustavien luonnosten pohjalta käytiin
Hauhon hautausmaalla 15.4.2021 suunnittelukatselmus, johon osallistuivat arkkitehti Asko
Kaipaisen lisäksi seurakuntayhtymän työntekijöistä hautaustoimen päällikkö Teija Marjamäki,
projektipäällikkö Hannu Fagerlund, työnjohtaja Esa Lehtonen ja erityisammattimies Jussi
Taponen. Katselmuksessa tarkasteltiin rakennuksen sijoittelua, muotoa ja korkoja.
Suunnittelukatselmuksessa esitettyjen muutosehdotusten pohjalta on arkkitehti Asko
Kaipainen laatinut liitteen 3 mukaisen luonnoksen uudesta huoltorakennuksesta ja sen
liitännäisrakenteista. Kaipaisen kanssa on sovittu, että puhtaaksipiirtämisen voi tehdä
seurakuntayhtymän projektipäällikkö Hannu Fagerlund. Luonnokset on hyväksytetty
Hämeenlinnan rakennusvalvonta / rakennustarkastaja Heikki Reinikainen. Huoltorakennuksen
luonnokset on esitetty Hauhon kirkkoherra Tapani Vanhaselle 23.4.2021 pidetyssä
tapaamisessa. Vanhanen on omalta osaltaan luvannut esitellä luonnokset Hauhon
seurakuntaneuvostolle. Huoltorakennuksen perustukset ja maanvastaiset rakenteet tehdään
betonista, runkorakenteet puusta ja julkisivuissa käytetään puuta ja teräsohutlevyjä.
Rakennuksen suunnittelussa on painotettu rakennuksen energiatehokkuutta ja kestävyyttä.
Lämmitysjärjestelmäksi on alustavasti suunniteltu vesi-ilmalämpöpumppua. Puutavara
sahataan Lammin Kaunisniemestä ja Hauhon hautausmaalta kaadetuista kuusi- ja
mäntyrungoista.
Kiinteistön valmistusajankohdan kannalta paras mahdollinen aloitusajankohta olisi syksyllä,
jolloin valtaosa työkaluista voidaan varastoida seurakuntayhtymän muissa varastotiloissa.
Samoin työ ei haittaisi kesäkauden huoltotöitä ja sosiaalitilat olisivat käytössä seuraavaksi
kesäksi.
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Projektipäällikön päätösesitys:
1. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee ja hyväksyy Hauhon huoltorakennuksen
luonnokset ja valtuuttaa projektipäällikön piirtämään lupakuvat ja tekemään lupahakemuksen.
2. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se
myöntää vuoden 2021 talousarvioon neljästä ulkomaalaustyökohteesta (Hauhon
siunauskappeli, Hauhon pappila, Hauhon kirkko ja Vanajan kirkon kellotapuli) säästyvälle
58.000 eurolle käyttötarkoituksen muutoksen ja säästynyt määräraha käytetään
huoltorakennuksen perustustöiden toteutukseen syksyn 2021 aikana.
3. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää vuoden 2022 investointeihin Hauhon uuden
huoltorakennuksen ja liitosrakenteiden rakentamista. Investointiin varataan 200.000 euroa.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
kokous pidettiin 8.6. Hauhon hautausmaalla. Kokouksessa käsiteltiin
huoltorakennuksen uudistamista. Johtokunta päätti päätösesityksen mukaisesti.
Kirkkoherra, ja arkkitehti Asko Kaipainen antavat seurakuntaneuvoston
kokouksessa selvityksen asiasta. Seurakuntaneuvostolle esitetään piirrokset.
Liite 1
Esitys: Merkitään selvitys tiedoksi ja seurakuntaneuvosto antaa asiasta lausunnon.
Päätös: Seurakuntaneuvosto tutustui suunnitellun huoltorakennuksen piirustuksiin
ja totesi, että on hyvä, että Hauhon hautausmaalle saadaan uusi huoltorakennus.
Seurakuntaneuvosto puoltaa rakennuksen hankintaa suunnitellulla tavalla ja työn
aloittamista jo tänä vuonna. Seurakuntaneuvosto esittää toivomuksen, että
jatkosuunnittelussa huomioitaisiin lattialämmityksen asentaminen kalusto-/
varastohalliin (kuivan varastotilan tarve).
Asko Kaipainen ei osallistunut päätöksentekoon.

§ 34

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
A. Kirkkohallituksen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkkohallituksen yleiskirje 15/2021:
-Kesätyöseteli
Kirkkohallituksen yleiskirje 16/2021:
-Kirkkohallituksen antaman väliaikaisen määräyksen voimassaolo on päättynyt
Kirkkohallituksen yleiskirje 17/2021:
-Piispainkokouksen päätös sairaalapapin ja kehitysvammaistyön papin virkoihin
vaadittavasta tutkinnosta
Kirkkohallituksen yleiskirje 18/2021:
-Seurakuntien toiminnan ja palvelujen maksullisuus
Kirkkohallituksen yleiskirje 19/2021:
-Muutos viralliseen kolehtiin 22.8.2021
Kirkkohallituksen yleiskirje 20/2021:
-Seurakuntavaalit 2022
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Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A5/2021:
-Ryhmähenkivakuutussopimus 2021-2022
-Muutos KirVESTES 2020-2022 88 §:n soveltamisohjeeseen
-Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan/järjestämistapaan
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A6/2021:
-Ohjeet yhteistyötoimikunnan asettamista ja työsuojeluvaltuutettujen valintaa
varten
(Kirjeet ovat kokouksessa paikan päällä nähtävillä.)
Esitys: Merkitään tulleet yleiskirjeet tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

B. Pöytäkirjat ja muistiot
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja -Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjat 22.4. ja
27.5.2021
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
pöytäkirjat 23.3. ja 18.5.2021
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan pöytäkirja Hämeenlinnan seurakuntayhtymän johtoryhmän muistiot 6-7/21
Diakonia- ja lähetystyön työryhmän muistio -Lapsi- ja nuorisotyön työryhmän muistio -Musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmän muistio –
(Pöytäkirjat/muistiot ovat kokouksessa paikan päällä 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 paikan päällä nähtävillä.)
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Esitys: Merkitään kirkkoherran päätösluettelo tiedoksi, ja todetaan, ettei
seurakuntaneuvosto käytä päätöksiin siirto-oikeuttaan.
Päätös: Esityksen mukaan.

D. Tulleet kirjeet ja ilmoitukset
1. Talousarvion toteutuma
Esitys: Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumavertailu 4/2021.
Liite 2
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

2. Seurakunnan kuukausiraportti
Esitys: Merkitään tiedoksi Kirkkohallituksen toimittama seurakunnan
kuukausiraportti 4.2021.
Liite 3
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

3. Testamenttirahaston raportti
Esitys: Merkitään tiedoksi Hauhon testamenttirahaston raportti.
Liite 4
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 35

SEURAKUNNAN INVESTOINTIESITYKSET
Seurakuntaneuvoston on annettava seurakuntayhtymälle tarkoitetut tulevat
investointiesityksensä juhannukseen mennessä.
Tälle vuodelle on seurakuntayhtymän kiinteistötoimen investointisuunnitelmassa
hautausmaan huoltorakennuksen suunnittelu, siunauskappelin ulkomaalaus,
pappilan ulkomaalaus ja kirkon ikkunapuitteiden maalaus, Punaisen tuvan
kesäkäyttöön kunnostus ja kirkon äänentoiston uusinta. Hyvä jos nämä toteutuvat.
Pappilan tiilikaton korjaus/uusinta on seuraavaksi kiireellisin kohde. Tiilikatto on
alkanut rapautua. Yhtenä kohteena on varmaan edelleen hautausmaan laajennuksen
käynnistäminen. Pienempiä korjauskohteita ovat hautausmaan portinpielien
kunnostaminen ja Pappilanaron raivaaminen.
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Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää investointiesityksistä seurakuntayhtymälle.
Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esittää srk-yhtymälle vuoden 2022
investointikohteiksi: Hauhon hautausmaan laajennuksen käynnistäminen, pappilan
tiilikaton korjaus/uusinta, hautausmaan portinpielien kunnostaminen ja
Pappilanaron raivaaminen.

§ 36

RIPPIKOULURYHMÄN KOKO
Hauhon seurakunnan rippikoulusuunnitelmaa kuluvalle vuodelle on käsitelty alati
muuttuvista tilanteista johtuen useamman kerran. Rippikoulun ohjesäännön
mukaan samassa ryhmässä opetettavien määrä on enintään 25. Seurakuntaneuvosto
voi päättää ryhmäkoon ylittämisestä. Leiriryhmässä on tänä vuonna 27 nuorta.
Tämän kokoista ryhmää ei kuitenkaan ole ollut järkevää eikä taloudellista jakaa
kahteen leiriin. Siksi esitetään, että seurakuntaneuvosto myöntää ryhmäkoon
ylityksen.
Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää leiririppikoulun ryhmäkoon ylityksen, siten
että leirille voi osallistua 27 nuorta.
Päätös: Esityksen mukaan.

§ 37

STRATEGIATYÖ
Seurakunnan strategiatyötä on jatkettu toukokuussa tuomiokapitulin konsulttien
johdolla. Työskentelyssä on edistytty.
Esitys: Merkitään työn tämän hetkinen vaihe tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 38

PIISPANTARKASTUS
Piispantarkastusprosessi on joutunut sopeutumaan vallitseviin olosuhteisiin, mutta
se saatiin toteutettua kohtuullisen hyvin. Varsinainen piispanvisitaatio oli
suunnitelman mukaisesti 28.–30.5.2021. Sen voidaan katsoa toteutuneen
onnistuneesti. Visitaation ohjelmasta on tuotettu Santramedian toimesta
videotallenteet ja kirjallinen dokumentaatio.
Liite 5
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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MUUT ASIAT
1. Seuraava kokous
Esitys: Seuraava kokous pidettäneen syyskuun alussa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 40

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Puheenjohtaja antaa pöytäkirjan liitteen mukaisen
oikaisuvaatimusosoituksen ja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen
oikaisuvaatimusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.00.

