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KOKOUKSEN AVAUS
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toimii myös kokouksen sihteerinä.

§2

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 17.2.2022. Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen kun
vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi todeten läsnäolijat.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§3

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 24.2.10.3.2022 viraston aukioloaikoina. Nähtävilläoloilmoitus on kokouskutsun ja
asialistan yhteydessä nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 17.2.-10.3.2022.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiia Nurminen ja Matti Rantti.

§4

TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Työjärjestykseksi hyväksytään lähetetty esityslista.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

§5

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
A. Kirkkohallituksen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
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Kirkkohallituksen yleiskirje 29/2021
-Partio seurakunnan työmuotona
Kirkkohallituksen yleiskirje 30/2021
-Romanien kansallispäivän 8.4. huomioiminen seurakunnissa
Kirkkohallituksen yleiskirje 31/2021
-Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
Kirkkohallituksen yleiskirje 1/2022
-Kirkko ja hyvinvointialueet
Kirkkohallituksen yleiskirje 2/2022
-Vuoden 2022 seurakuntavaalit
Kirkkohallituksen yleiskirje 3/2022
-Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2022
Kirkkohallituksen yleiskirje 4/2022
-Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2021
Kirkkohallituksen yleiskirje 5/2022
-Kevään 2022 avustukset seurakuntien kokeilutoiminnan tukemiseksi
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje 1/2022
-Virkojen uudet mallijohtosäännöt
(Kirjeet ovat kokouksessa nähtävillä)
Esitys: Merkitään tulleet yleiskirjeet tiedoksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

B. Pöytäkirjat ja muistiot
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja
16.12.2021
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 3.2.2022
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
pöytäkirja Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan pöytäkirjat Hämeenlinnan seurakuntayhtymän johtoryhmän muistiot Diakonia- ja lähetystyön työryhmän muistio 25.1.2022
Lapsi- ja nuorisotyön työryhmän muistio 25.1.2022
Musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmän muistio 2.2.2022
(Pöytäkirjat/muistiot ovat kokouksessa nähtävillä)
Esitys: Merkitään pöytäkirjat/muistiot tiedoksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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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: Esitys hyväksyttiin.

D . Tulleet kirjeet ja ilmoitukset
Hauhon seurakunta on liittynyt Lahden aluekeskusrekisteriin. Lahden
seurakuntayhtymä on allekirjoittanut sopimuksen 26.1.2022. Käytännössä
yhteistyö on virallisesti alkanut 18.1.2022.
Hauhon ja Lammin seurakuntien keskinäinen virastoyhteistyösopimus puolestaan
on Lammin seurakuntaneuvostossa hyväksytty 15.12.2021.
Esitys: Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoherranvirastoa koskevat
yhteistyösopimukset.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

§6

HAUHON SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021
Hauhon seurakunnan työryhmät ja työntekijät ovat valmistelleet
toimintakertomuksen vuodelta 2021. Toimintakertomukseen on liitetty liitteenä
talousarvion toteutumatietoja. Tilastotietoja on sisällytetty toimintakertomuksen
tekstiosuuteen ja liitteeksi. Tästä laajemmasta toimintakertomuksesta laaditaan
parin sivun mittainen kooste seurakuntayhtymälle.
Liite 1
Esitys: Seurakuntaneuvosto käsittelee Hauhon seurakunnan toimintakertomuksen
vuodelta 2021 ja hyväksyy sen esitettäväksi Hämeenlinnan seurakuntayhtymän
yhteiselle kirkkovaltuustolle ja valtuuttaa kirkkoherran laatimaan tarvittavan
tiivistelmän.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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MUUT ASIAT
Päätös: Ei ollut muita asioita.

§8

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Puheenjohtaja antaa pöytäkirjan liitteen mukaisen
oikaisuvaatimusosoituksen ja päättää kokouksen.
Päätös: Kokous päätettiin klo 19.25 ja pöytäkirjaan liitettiin
oikaisuvaatimusosoitus.

