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§ 11
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KOKOUKSEN AVAUS
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 12

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 18.3.2020. Seurakuntaneuvosto on
päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi todeten läsnäolijat.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 13

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
24.3.–7.4.2020 viraston aukioloaikoina. Nähtävilläoloilmoitus on kokouskutsun ja
asialistan yhteydessä nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 18.3.–7.4.2020.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Aaltonen ja Jukka Kuivaniemi.

§ 14

TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Työjärjestykseksi hyväksytään lähetetty esityslista.
Päätös: Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys.

§ 15

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
A. Kirkkohallituksen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkkohallituksen yleiskirje 4/2020:
-Talvisodan päättymisen vuosipäivä
Kirkkohallituksen yleiskirje 5/2020:
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-Seurakunnille mahdollisuus rahankeräysten järjestämiseen
Kirkkohallituksen yleiskirje 6/2020:
-Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2020
Kirkkohallituksen yleiskirje 7/2020:
-Kirkon nelivuotiskertomus 2016-2019
Kirkkohallituksen yleiskirje 8/2020:
-Kellonaikatarkennus – talvisodan päättymisen vuosipäivä
Kirkkohallituksen yleiskirje 9/2020:
-Koronavirus COVID-19
Kirkkohallituksen yleiskirje 10/2020:
-Suomi.fi-viestit –palvelun käyttöönotto
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A2/2020:
-Ryhmähenkivakuutussopimus 2020 ja Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A3/2020:
-Kirkon sopijaosapuolten yhteinen ohjeistus hengellisen työn viranhaltijan asemasta
työaikalain tullessa sovellettavaksi 1.4.2020 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 6.2.2020
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
pöytäkirja 12.2.2020
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan pöytäkirja -Hämeenlinnan seurakuntayhtymän johtoryhmän muistio 2/2020
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
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olevat lomakauden ulkopuolella pidettävien työntekijöiden vuosilomapäivien ja
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 talousarvion toteutumavertailu 2/2020.
Liite
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

2. Korona
Esitys: Merkitään tiedoksi kirkkoherran laatimat Korona-tiedotteet 13.3., 17.3. ja
23.3.2020.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

3. Digikuvaukset
Esitys: Merkitään tiedoksi 2.3.2020 solmitut sopimukset kirkonarkistoaineiston
digikuvauksista Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyksen kanssa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 16

KAATUNEEN LEHTIKUUSEN JATKOKÄYTTÖ
Seurakuntaneuvoston edellisen kokouksen päätöksen mukaan asiaa on
jatkovalmisteltu. Kaksi kuvanveistäjää (Matti Peltokangas ja Maija Helasvuo) olivat
ilmaisseet kiinnostuksensa Hauhon kirkon puuveistoksen valmistamiseen. Heille
lähetettiin tarjouspyyntö 19.2.2020 sähköpostitse. Molemmilta on saatu vastaukset.
Perusideana on, että jommaltakummalta kuvanveistäjältä tilataan Hauhon kirkkoon
tuleva vaivaisakka-puuveistos. Sen lisäksi paikallisilla puualan yrittäjillä teetetään
kirkkopihaan neljä penkkiä ja pannunalusen kaltaisia muistoesineitä. Kertyvät
kustannukset katettaisiin testamenttirahastosta ja myyntituotosta.
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Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää jatkotoimiin ryhtymisestä.
Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti tilata Hauhon kirkkoon tulevan vaivaisakkapuuveistoksen kuvanveistäjä Matti Peltokankaalta tarjouksen mukaisesti.
Päätettiin tilata myös Hauhon Puutyöpalvelulta neljä vaihtoehto 2:n mukaista
puupenkkiä kirkkopihaan sekä Ilosen Puutyöltä jalostettuina sopiviksi katsomiaan
puuesineitä.
Ylijäävää puutavaraa tarjotaan Hauhon kouluille ja muille halukkaille korvauksetta.
Kustannukset katetaan testamenttirahastosta ja mahdollisista myyntituloista.
Liisa Ilonen-Teivonen ei osallistunut tämän pykälän päätöksentekoon.

§ 17

METSÄNHOITOTYÖT ALI-MAULAN KIINTEISTÖLLÄ
Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme on lähestynyt Hauhon seurakuntaa.
Metsäasiantuntija Pekka Maula on käynyt tutkimassa Ali-Maulan kiinteistön
(8:24) metsän tilaa, ja esittää taimikonhoitoa pikaisesti kolmelle lohkolle (53, 56,
58, pinta-ala yht. 10,4 ha). Selvitys ja taimikonhoitotarjous (5684,90 €) on
kokouksessa nähtävillä. Metsänhoitotyöt ovat tulevan tuoton varmistamista ja siten
välttämättömiä.
Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää tilata esitetyn metsänhoitotyön tarjouksen
mukaisesti Metsänhoitoyhdistykseltä.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 18

HENKILÖSTÖASIA
Tietosuojattu pykälä, ei julkisuuteen.

§ 19

MAHDOLLISET MUUT ASIAT
Todettiin, että muita asioita ei ollut.

§ 20

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Puheenjohtaja antaa pöytäkirjan liitteen mukaisen
oikaisuvaatimusosoituksen ja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja antoi liitteen mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen ja päätti
kokouksen klo 19.40.

