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

§2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaneuvoston kokouskutsu ja esityslista on ohjesäännön mukaan
toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja
esityslista on lähetetty sähköpostitse ja postitse liitteineen 3.2.2020.
Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi todeten läsnäolijat.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi 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
12.–26.2.2020 viraston aukioloaikoina. Nähtävilläoloilmoitus on kokouskutsun ja
asialistan yhteydessä nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 3.-26.2.2020.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tomi Tyvi ja Juha Verho.

§4

TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Työjärjestykseksi hyväksytään lähetetty esityslista.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§5

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
A. Kirkkohallituksen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkkohallituksen yleiskirje 19/2019:
-Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät uudet maksut 1.1.2020
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Kirkkohallituksen yleiskirje 20/2019:
-Kirkon säädöskokoelma nro 129 kirkon tietoturvapolitiikasta ja yleisistä
tietoturvamääräyksistä
Kirkkohallituksen yleiskirje 1/2020:
-Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen
maallikkoedustajien vaalien toimittaminen sekä ehdollepano kirkkohallituksen
jäsenten vaalia varten
Kirkkohallituksen yleiskirje 2/2020:
-Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2020
Kirkkohallituksen yleiskirje 3/2020:
-Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2019
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A1/2020:
-Luontoisetujen verotusarvot ja matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2020
lukien
(Kirjeet ovat kokouksessa nähtävillä)
Esitys: Merkitään tulleet yleiskirjeet tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

B. Pöytäkirjat ja muistiot
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja
12.12.2019
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja -Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
pöytäkirja 14.1.2020
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 28.11.2019
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän johtoryhmän muistio 1/20
Diakonia- ja lähetystyön työryhmän muistio 28.1.2020
Lapsi- ja nuorisotyön työryhmän muistio 28.1.2020
Musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmän muistio 27.1.2020
(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 ja ilmoitukset
1. Talousarvion toteutuma
Esitys: Merkitään tiedoksi viime vuoden talousarvion toteutumavertailu 12/2019.
Liite
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

2. Yhteistyösopimus Lammin kirkkoherranviraston kanssa
Esitys: Merkitään tiedoksi, että Lammin seurakuntaneuvosto on hyväksynyt
sopimuksen seurakuntien välisestä kirkkoherranviraston yhteistyöstä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§6

KAATUNEEN LEHTIKUUSEN JATKOKÄYTTÖ
Joulukuun 18. päivänä viime vuonna Lautsian kartanon isännän Otto Wilhelm
Schulmanin haudalla kirkkopihassa ollut noin 180-vuotias lehtikuusi katkesi
lumimyräkän johdosta. Lehtikuusi on ollut todistamassa vuosien saatossa
kirkkopihassa monia historiallisia tilanteita ja on muodostunut monille hauholaisille
merkittäväksi maamerkiksi ja symboliksi. Puun kaaduttua, ympäristöään
vahingoittamatta, alkoi välittömästi vilkas keskustelu mm. sosiaalisessa mediassa
puun kohtalosta. Kirkkoherra oli yhteydessä Hämeenlinnan seurakuntayhtymään,
josta annettiin seurakunnalle lupa käyttää puun runko haluamallaan tavalla. Niin
ikään seurakuntayhtymän kiinteistötoimen taholta järjestettiin rungon pikainen
poisraivaaminen ennen joulun pyhiä. Runko siirrettiin jo seuraavana päivänä
Hauhon Puutyöpalvelun pihaan.
Esitettyjä ideoita rungon jatkokäyttöön on seuraavia: oksista voisi valmistaa
muistoesineitä myytäväksi, osan rungosta voisi sahauttaa ja valmistaa kirkkopihaan
penkkejä, isommasta rungon osasta voisi valmistaa kirkkoon sijoitettavan
veistoksen, kuten vaivaisukko Bartimeukselle toveriksi vaivaisakan (joita on
Suomessa vain yksi), osan rungosta voisi myös myydä aiheutuvien kustannusten
kattamiseksi. Alustavia tiedusteluja on asian tiimoilta jo tehtykin. Kiinnostusta
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veistoksen tekoon on tiedusteltu hauholaistaustaiselta tunnetulta kuvanveistäjä
Matti Peltokankaalta, joka on aikaisemminkin valmistanut vaivaisukkoja. Hän on
käynyt katsomassa runkoa ja on kiinnostunut tehtävästä.
Seurakuntaneuvosto on asiassa toimivaltainen elin tekemään päätöksiä.
Esitys: Seurakuntaneuvosto käy asiasta keskustelun ja päättää jatkotoimiin
ryhtymisestä.
Päätös: Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin jättää asia valmisteltavaksi ja
myöhemmin päätettäväksi.

§7

HAUHON PITÄJÄ RY:N PERUSTAMINEN
Hauhon ja Hämeenlinnan kuntaliitoksen jälkeen Hauhon asioiden edistämiseksi
syntyi vapaamuotoinen Hauhon Suunta – ryhmittymä, joka mm. julkaisi
toimenpideohjelman. Viime vuonna eri hauholaisilla toimijoilla syntyi ajatus
virallisemman yhdistyksen perustamisesta, koska sillä olisi enemmän painoarvoa
aloitteiden ja esitysten tekemisessä. Tämän johdosta Hauho-Seura ja Hauhon Suunta
ovat yhdessä eri yhdistysten ja yritysten kanssa valmistelleet Hauhon pitäjä ry:n
perustamista. Mallia on otettu muista vastaavista pitäjäyhdistyksistä.
Pitäjäyhdistyksen jäseniksi otetaan paikallisia yhdistyksiä, yrityksiä ja yhteisöjä
(esim. seurakunta). Yhdistyksen tarkoituksena on edistää entisen Hauhon kunnan
alueen elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen
valvojana. Jäsenmaksuksi on kaavailtu 50 €. Pitäjäyhdistyksen perustava kokous
pidetään 18.2.2020, johon mennessä yhdistysten tulisi päättää mukaan lähdöstään.
Hauhon ja hauholaisten asioiden puolestapuhujia ei paljon ole, joten pitäjäyhdistys
olisi tarkoituksenmukainen, kokoava ja aktivoiva toimija. Hauhon seurakunnan
mukana olo olisi yhteisöllisyyden ja seurakunnan läsnäolon ja tunnettuuden
kannalta perusteltua.
(Yhdistyksen sääntöluonnos on kokouksessa nähtävänä)
Esitys: Hauhon seurakuntaneuvosto päättää, että Hauhon seurakunta lähtee
mukaan perustettavaan Hauhon pitäjäyhdistykseen.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

§8

HAUHON SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
Hauhon seurakunnan työryhmät ja työntekijät ovat valmistelleet
toimintakertomuksen vuodelta 2019. Toimintakertomukseen on liitetty liitteenä
talousarvion toteutumatietoja. Tilastointijärjestelmä on muuttunut. Niinpä tilastoista
ei ole saatavissa aikaisempiin vuosiin nähden vertailukelpoista tulostetta, vaan
tilastotietoja on sisällytetty toimintakertomuksen tekstiosuuteen ja liitteeksi. Tästä
laajemmasta toimintakertomuksesta laaditaan parin sivun mittainen kooste
seurakuntayhtymälle.
Liite
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Esitys: Seurakuntaneuvosto käsittelee Hauhon seurakunnan toimintakertomuksen
vuodelta 2019 ja hyväksyy sen esitettäväksi Hämeenlinnan seurakuntayhtymän
yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

§9

MAHDOLLISET MUUT ASIAT
Päätös: Muita asioita ei ollut.

§ 10

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Puheenjohtaja antaa pöytäkirjan liitteen mukaisen
oikaisuvaatimusosoituksen ja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja antoi liitteen mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen ja päätti
kokouksen klo 20.20.

