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

§ 72

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 sähköpostilla 9.12.2021.
Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi todeten läsnäolijat.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 73

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVILLÄOLO
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastus on seuraavana päivänä
kirkkoherranvirastossa. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 17.–31.12.2021 viraston aukioloaikoina.
Nähtävilläoloilmoitus on kokouskutsun ja asialistan yhteydessä nähtävillä
seurakunnan ilmoitustaululla 9.–31.12.2021.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Kuivaniemi ja Markku Ormala.

§ 74

TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Työjärjestykseksi hyväksytään lähetetty esityslista.
Päätös: Työjärjestykseksi hyväksyttiin lähetetty esityslista.
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
A. Kirkkohallituksen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkkohallituksen yleiskirje 28/2021
-Kriisiytyvän seurakunnan mittarit
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A9/2021
-Luontoisetujen verotusarvot ja matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2022 lukien
(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 2.12.2021
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
pöytäkirjat 30.11.2021
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan pöytäkirjat 1-3/2021
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän johtoryhmän muistiot 10-/2021
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.
(Päätösluettelo on kokouksessa 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 11/2021.
(Liite on kokouksessa nähtävillä)
Liite 1
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

2. Seurakunnan kuukausiraportti
Esitys: Merkitään tiedoksi Kirkkohallituksen toimittama seurakunnan
kuukausiraportti 11.2021. (Liite on kokouksessa nähtävillä)
Liite 2
Päätös: Kirkkohallituksen kuukausiraporttia 11.2021 ei ollut saatavilla.

3. Testamenttirahaston raportti
Esitys: Merkitään tiedoksi Hauhon testamenttirahaston raportti. (Liite on
kokouksessa nähtävillä)
Liite 3
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 76

METSÄNHOITOSUUNNITELMA
Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle on valmistunut kesällä Otso Metsäpalvelujen
toimesta metsähoitosuunnitelma. Suunnitelmassa on mukana myös Hauhon
seurakunnan omistama Ali-Maulan kiinteistö. Suunnitelman on tiedoksi saanut
myös Metsänhoitoyhdistyksen yhteyshenkilö Pekka Maula. Kyseisen kiinteistön
pinta-ala on n. 32 ha. Kiinteistölle on lähivuosina esitetty parille kuviolle
taimikonhoitoa ja ennakkoraivausta. Harvennushakkuuta esitetään vuosikymmenen
jälkipuoliskolla reilun 10 ha:n alalle. Metsänhoitosuunnitelma on kokouksessa
nähtävillä.
Liite 4
Esitys: Valmistunut metsänhoitosuunnitelma merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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RIPPIKOULUSUUNNITELMA 2022
Hauhon seurakunnan rippikouluun ilmoittautuminen oli 28.11. Ilmoittautumisen
perusteella rippikoululaiset on jaettu ryhmiin ja rippikoulusuunnitelma vuodelle
2022 on valmistunut. Seurakuntaneuvosto hyväksyy vuosittaisen
rippikoulusuunnitelman. (Liite on kokouksessa
nähtävillä)
Liite 5
Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy vuoden 2022 rippikoulusuunnitelman.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

§ 78

ALUEKESKUSREKISTERI JA VIRASTOJEN YHTEISTYÖ
Hauhon seurakuntaneuvosto päätti 24.2.2021 § 10 anoa liittymistä Päijät-Hämeen,
nyk. Lahden aluekeskusrekisteriin. Lahden aluekeskusrekisteriin kuuluvat
seurakunnat ovat antaneet asiasta omat lausuntonsa ja Lahden seurakuntayhtymän
yhteinen kirkkovaltuusto on 1.12.2021 hyväksynyt Hauhon seurakunnan
liittymisen Lahden aluekeskusrekisteriin vuoden 2022 alusta kun päätös on
lainvoimainen. Liittymisen tarkemmista käytännön järjestelyistä sovitaan erikseen
keskinäisissä neuvotteluissa. Tämän hetkisen tiedon perusteella suuri osa nyt
kirkkoherravirastossa hoidettavista tehtävistä hoidetaan jatkossakin paikallisesti.
Huolimatta aluekeskusrekisteriin liittymisestä on paikallisesti Hauhon ja Lammin
seurakuntien kesken nähty tarpeelliseksi lomakauden palvelujen turvaamiseksi
sopia yhteistyöstä virastojen kesken entisen mallin mukaisesti, jolloin
kirkkoherranvirastojen työntekijät lomittavat toisiansa lomakausina.
Esitys: Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi Lahden aluekeskusrekisteriin
liittymistä koskevan päätöksen. Seurakuntaneuvosto vahvistaa entisen kaltaisen
Lammin ja Hauhon virastojen välisen yhteistyösopimuksen. (Liite on kokouksessa
nähtävillä)
Liite 6
Päätös: Esitys hyväksyttiin. Seurakuntaneuvosto valtuutti kirkkoherran
allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen.

§ 79

MUUT ASIAT
1. Tarjous visakoivuista
Seurakuntaneuvosto käsitteli edellisessä kokouksessaan yllättäen saatua visakoivun
ostotarjousta, ja päätti silloin pyytää vertailun vuoksi toisenkin tarjouksen. Pyydetty
tarjous on nyt saatu. Tarjoukset ovat kokouksessa nähtävillä.
Liite 7
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Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää saatujen tarjousten perusteella visakoivujen
myynnistä Ali-Maulan tilalta.
Päätös: Päätettiin hyväksyä Ilkka Hiedon jättämä kokonaistaloudellisesti
edullisempi visakoivujen ostotarjous.
2. Loppuvuoden tilisiirrot
Esitys: Seurakuntaneuvosto valtuuttaa kirkkoherran tarvittaessa tekemään
talousarviossa hyväksytyn tilisiirron testamenttirahastosta tai päinvastaisesti
talousarvion toteutuman ollessa plusmerkkinen, hyväksymään avustuksen
ystävyysseurakunnalle.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

§ 80

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Puheenjohtaja antaa pöytäkirjan liitteen mukaisen
oikaisuvaatimusosoituksen ja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja antoi liitteen mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen ja päätti
kokouksen klo 19.00.

