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

§ 57

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaneuvoston kokouskutsu ja esityslista on ohjesäännön mukaan
toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja
esityslista on lähetetty sähköpostitse liitteineen 15.11.2019. Seurakuntaneuvosto
on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi todeten läsnäolijat.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 58

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
22.11.–6.12.2019 viraston aukioloaikoina. Nähtävilläoloilmoitus on kokouskutsun
ja asialistan yhteydessä nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 15.11.–6.12.2019.
Päätös: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Juha Rehuttu ja Veikko Tuominen.

§ 59

TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Työjärjestykseksi hyväksytään lähetetty esityslista.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin täydennettynä asiakaskokemustutkimus – ja
koulutusasialla.

§ 60

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
A. Kirkkohallituksen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkkohallituksen yleiskirje 18/2019:
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-Uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa.
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje --/2019:
(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 7.11.2019
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
pöytäkirja 22.10.2019
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 11.10.2019
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän johtoryhmän muistio 8/19
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 nähtävillä kokouksessa)
Esitys: Merkitään kirkkoherran päätösluettelo tiedoksi, ja todetaan, ettei
seurakuntaneuvosto käytä päätöksiin siirto-oikeuttaan.
Päätös: Esityksen mukaan.
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2. Taidelahjoitus
Esitys: Merkitään tiedoksi, että Eeva Haapalahti on lahjoittanut Madonna-nimisen
tiffany-työnsä Hauhon seurakunnalle. Teos on sijoitettu seurakuntatalon eteisaulan
ikkunaan 1.11.2019.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

D. Tulleet kirjeet ja ilmoitukset
1. Talousarvion toteutuma
Esitys: Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumavertailu 10/2019.
Liite 1
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 61

HAUHON SEURAKUNNAN LAUSUNTO HÄMEENLINNAN
SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA
2020–2022
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli
seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022
kokouksessaan 7.11.2019 ja pyysi siitä seurakuntien lausunnot.
Talousarviovalmistelun aikataulun mukaan lausunto tulisi antaa 27.11.
mennessä.
Liite 2
Esitys: Hauhon seurakuntaneuvosto puoltaa Hämeenlinnan seurakuntayhtymän
toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä vuosille 2020–2022.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 62

KOLEHTISUUNNITELMA VUODELLE 2020
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.
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(Kolehtisuunnitelmassa on mustalla kirjaisimmilla määrätyt kolehdit, sinisillä
suositellut ja punaisilla omavalintaiset.)
Liite 3
Esitys: Seurakuntaneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman vuodelle 2020 ja
valtuuttaa kirkkoherran erityistilanteissa tekemään siihen tarvittavia muutoksia.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 63

MAHDOLLISET MUUT ASIAT
1. Seurakunnan asiakaskokemustutkimus 2020
Taloustutkimus Oy on tarjoamassa seurakunnille puhelinhaastatteluna
suoritettavaa seurakuntalaisten asiakaskokemustutkimusta. Tutkimuksen hinta
on 2150 € +alv.
Esitys: Seurakuntaneuvosto keskustelee tutkimuksen tarpeellisuudesta ja päättää
sen tilaamisesta.
Päätös: Keskusteltiin tutkimuksen tarpeellisuudesta ja päätettiin olla tilaamatta
tarjottua asiakaskokemustutkimusta.

2. Kirkon johtamisforum 2020
Kirkkohallitus, Kirkkopalvelut ja kirkon ammattijärjestöt ovat järjestämässä
kahden vuoden välein toteutettavaa Kirkon kentän johdolle ja esimiehille
suunnattua Kirkon johtamisfoorumia Helsingissä 16.-17.1.2020.
Osallistumismaksu on 340 €. Lisäksi tulevat matka- ja majoituskulut.
Esitys: Päätetään kirkkoherran osallistumisesta johtamisfoorumiin.
Päätös: Päätettiin puoltaa kirkkoherran osallistumista Kirkon johtamisfoorumiin.

3. Seuraava kokous
Esitys: Seurakuntaneuvoston seuraava kokous pidetään 17.12.2019.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Puheenjohtaja antaa pöytäkirjan liitteen mukaisen
oikaisuvaatimusosoituksen ja päättää kokouksen.
Päätös: Pöytäkirjaan liitettiin ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.28.

