HAUHON SEURAKUNTA
SEURAKUNTANEUVOSTO

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 7/2020

Kokousaika

keskiviikko 16.12.2020 klo 18.00-19.37

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
Seija Suokunnas

Käsitellyt asiat

§ 57-66

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen, poissa
jäsen
jäsen, poissa
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

1.
2.
3.
4.

Tiedotusasiat
Virastoyhteistyö Lammin kanssa ja tieto aluekeskusrekisteriasiasta
Kolehtisuunnitelma vuodelle 2021
Seurakuntaneuvostossa vuoden 2021 ensimmäisessä kokouksessa
tehtävät valinnat
5. Muut asiat

Allekirjoitukset
Tapani Vanhanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Seija Suokunnas
pöytäkirjanpitäjä

Hauholla 16.12.2020

Tomi Tyvi

Liisa Ilonen-Teivonen

Pöytäkirja nähtävänä

Hauhon kirkkoherranvirastossa 17.-31.12.2020

Todistaa

Tapani Vanhanen, kirkkoherra
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KOKOUKSEN AVAUS
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 58

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaneuvoston kokouskutsu ja esityslista on ohjesäännön mukaan
toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja
esityslista on lähetetty sähköpostitse 11.12.2020. Seurakuntaneuvosto on
päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Seurakuntaneuvoston
2.9.2020 § 32 tekemän päätöksen mukaan kokouskutsu ja esityslista voidaan
lähettää pelkästään sähköpostitse. Esityslista liitteineen on saatavilla
kokouspaikalla.
Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi todeten läsnäolijat.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 59

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
17.–31.12.2020 viraston aukioloaikoina. Nähtävilläoloilmoitus on kokouskutsun ja
asialistan yhteydessä nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 11.12.–31.12.2020.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tomi Tyvi ja Liisa Ilonen-Teivonen.

§ 60

TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Työjärjestykseksi hyväksytään lähetetty esityslista.
Päätös: Esityksen mukaan.
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TIEDOTUSASIAT
A. Kirkkohallituksen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkkohallituksen yleiskirje 29/2020:
-Lotta Svärd 100 vuotta

Kirkkohallituksen yleiskirje 30/2020:
-Seurakuntien sopimukset
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A13/2020:
-Luottamusmieskoulutus, yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus, Kirteko-tapaamiset
vuonna 2021
(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 pöytäkirja 3.12.2020
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
pöytäkirja 1.12.2020
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 25.11.2020
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän johtoryhmän muistio 14/20
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
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sairauslomapäivien myöntämispäätökset sekä mahdolliset määräaikaiseen
työsuhteeseen ottamispäätökset, joita ei erikseen kirjata pöytäkirjaan.
(Päätösluettelo on nähtävillä kokouksessa)
Esitys: Merkitään kirkkoherran päätösluettelo tiedoksi, ja todetaan, ettei
seurakuntaneuvosto käytä päätöksiin siirto-oikeuttaan.
Päätös: Esityksen mukaan.

D. Tulleet kirjeet, päätökset ja ilmoitukset
1. Talousarvion toteutuma
Esitys: Merkitään tiedoksi talousarvion toteutuman ajantasainen tilanne.
Liite 1
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

2. Seurakunnan kuukausiraportti
Esitys: Merkitään tiedoksi Kirkkohallituksen toimittama seurakunnan
kuukausiraportti 1-10.2020.
Liite 2
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

3. Corona-tiedote
Esitys: Kirkkoherra antaa suullisen katsauksen pandemian vaikutuksista
seurakunnan toimintaan.
Päätös: Esityksen mukaan.

§ 62

VIRASTOYHTEISTYÖ LAMMIN KANSSA JA TIETO
ALUEKESKUSREKISTERIASIASTA
Hauhon seurakunta on jo yli 10 vuotta tehnyt virastoyhteistyötä Lammin
seurakunnan kanssa. Virastojen välinen yhteistyö merkitsee käytännössä sitä, että
Hauhon ja Lammin seurakuntien kirkkoherranvirastoissa työskentelevät
viranhaltijat (Seija Koivisto ja Seija Suokunnas) toimivat toistensa sijaisina. Tämä on
merkinnyt virastojen aukioloaikojen porrastamista loma-aikoina. Seurakunnat ovat
korvanneet työvoimakustannukset toisillensa toteutuman mukaan. Kuluneiden
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vuosien kokemuksien perusteella yhteistyötä on tarkoituksenmukaista jatkaa myös
ensi vuonna saman sisältöisenä. Sopimus on tehty aina vuodeksi kerrallaan.
Yhteistyösopimus on hyväksyttävä sekä Hauhon että Lammin
seurakuntaneuvostoissa.
Liite 3
Kaikkien seurakuntien tulee Kirkkohallituksen päätöksen mukaan kuulua johonkin
aluekeskusrekisteriin viimeistään vuoden 2022 alusta. Ensi vuoden alkupuoliskolla
seurakunnan on päätettävä liittymisestä johonkin alueelliseen keskusrekisteriin.
Päätöksen asiassa tekee seurakuntaneuvosto. Asiaa on valmisteltu siten, että
Tampereen aluekeskusrekisterin johtajan kanssa on oltu yhteydessä ja heiltä on
saatu liittymisehdotus. Lisäksi Hauhon ja Lammin kirkkoherrat ovat yhdessä
käyneet tutustumassa Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin tänä syksynä. Asiaa
koskeva päätös tehdään ensi vuoden puolella, mutta tämä pohjatieto saatetaan
seurakuntaneuvostolle tässä vaiheessa tiedoksi.
Esitys: Hauhon seurakuntaneuvosto hyväksyy omalta osaltaan Hauhon ja Lammin
seurakuntien välisen kirkkoherranviraston hoidon yhteistyösopimuksen liitteen
mukaisesti.
Samalla Hauhon seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi aluekeskusrekisteriä
koskevan asian.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

§ 63

KOLEHTISUUNNITELMA VUODELLE 2021
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana kannettavista kolehdeista.
Seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa
kannettavista kolehdeista. Kirkkohallitus ja Tampereen tuomiokapituli ovat
antaneet omat määräyksensä virallisista kolehdeista ja suositelluista
kolehtikohteista. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä on lisäksi lueteltu useita
kolehtikohdesuosituksia. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan tuomiokapitulin ja
kirkkohallituksen määräämiä kolehtikohteita tulee noudattaa ja niistä voi poiketa
vain erityisistä syistä. Kolehtisuunnitelman laadinnan yhteydessä on myös
huomioitu seurakuntaan eri järjestöiltä tulleet avustus- ja kolehtipyynnöt.
(Kolehtisuunnitelmassa on mustalla kirjaisimmilla määrätyt kolehdit, sinisillä
suositellut ja punaisilla omavalintaiset.)
Liite 4
Esitys: Seurakuntaneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman vuodelle 2021 ja
valtuuttaa kirkkoherran erityistilanteissa tekemään siihen tarvittavia muutoksia.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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SEURAKUNTANEUVOSTOSSA VUODEN 2021 ENSIMMÄISESSÄ
KOKOUKSESSA TEHTÄVÄT VALINNAT
Seurakuntaneuvosto valitsee KJ 10 § 12 mukaan toimikautensa ensimmäisen ja
kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan
seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana
on KL 11 § 9:3 mukaan kirkkoherra.
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön § 6 mukaan seurakuntaneuvosto valitsee
seurakuntaneuvoston sihteerin, joka voi olla seurakunnan viranhaltija. Edellisen
toimikauden aikana sihteerinä on toiminut Seija Suokunnas.
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 8 § mukaan seurakuntaneuvosto voi asettaa
piirineuvostoja, johtokuntia, työryhmiä tai vastuuryhmiä. Jäsenet näihin
luottamuselimiin seurakuntaneuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisen ja
kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Hauhon seurakunnan hallinto-organisaatiossa on seurakuntaneuvoston alaiset ja
valitsemat työalojen työryhmät. Hauhon seurakunnalla on kolme työalakohtaista
työryhmää: lapsi-ja nuorisotyön työryhmä, musiikki- ja jumalanpalvelustyön
työryhmä sekä diakonia- ja lähetystyön työryhmä. Työryhmien tehtävänä on
yhdessä työalasta vastaavien työntekijöiden kanssa kehittää, ohjata ja suunnitella
työalan toimintoja, valmistella sekä toiminta- ja talousarvio seuraavalle vuodelle,
että edellisen vuoden toimintakertomus. Lisäksi työryhmä osallistuu
mahdollisuuksien mukaan työalansa toimintoihin.
Työryhmään seurakuntaneuvosto valitsee viisi luottamushenkilöä, joista yhden
tulee olla seurakuntaneuvoston jäsen. Työryhmien valinnassa tulee noudattaa tasaarvolain vaatimuksia. Työryhmän jäsenten on toivottavaa edustaa kyseisen työalan
suuntautuneisuutta tai elämäntaustaa. Työryhmät valitsevat puheenjohtajan
keskuudestaan. Työalasta vastaava työntekijä toimii työryhmän esittelijänä ja
sihteerinä. Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa on työalan työntekijöillä ja
kirkkoherralla.
Esitys: Merkitään ensi vuoden ensimmäisessä seurakuntaneuvoston kokouksessa
tehtävät valinnat tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 65

MUUT ASIAT
1. Lehtikuusi-tuotteet
Esitys: Annetaan tiedoksi, että kirkkopihan kaatuneesta lehtikuusesta on
valmistettu erilaisia muistoesineitä, joita on myynnissä kirkkoherranvirastossa,
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Rantin kaupassa ja Hauhon Puutyöpalvelussa. Hankintakulut päätetään
maksettavaksi Hauhon testamenttirahastosta, jonne myös tulot ohjataan.
Muutosesitys: Lehtikuusituotteiden hankintakulut päätetään maksaa
talousarviovaroista ja niistä saadut tulot ohjataan testamenttirahastoon.
Päätös: Päätettiin muutosesityksen mukaisesti.

2. Seuraava kokous
Esitys: Sovitaan seuraava kokous.
Päätös: Seuraava seurakuntaneuvoston kokous pidetään 27.1.2021.

3. Avustusten jakaminen talousarviomäärärahoista
Esitys: Päätetään antaa talousarviomäärärahoista avustus Terijoen ja Taageperan
ystävyysseurakunnille, Kirkon Ulkomaanavulle sekä Suomen Pipliaseuralle,
kullekin 500 euroa.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

4. Hauhon kirkon urkujen huolto
Seurakuntaneuvosto keskusteli jälleen Hauhon kirkon urkujen huoltotarpeesta.
Sotkamon Urkurakentajat ja kanttori ovat toistamiseen esittäneet huolensa
urkujen huollon pikaisesta tarpeesta. Seurakuntaneuvoston saaman tiedon mukaan
urkurakentamo on tehnyt huollosta tarjouksen, jonka mukaan he voisivat toteuttaa
huollon alkuvuodesta 2021. Kiinteistötoimen kuluvan vuoden talousarviossa on
ilmeisesti ollut määrärahavaraus kohdentamattomia korjauksia varten.
Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esittää kiinteistötoimelle, että kuluvan vuoden
määrärahoilla voitaisiin toteuttaa heti alkuvuodesta Hauhon kirkon urkujen huolto
urkurakentamon tarjouksen mukaisesti.

§ 66

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Puheenjohtaja antaa pöytäkirjan liitteen mukaisen
oikaisuvaatimusosoituksen ja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja antoi liitteen mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen ja päätti
kokouksen klo 19.37.

