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

§ 66

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaneuvoston kokouskutsu ja esityslista on ohjesäännön mukaan
toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja
esityslista on lähetetty 12.12.2019 sähköpostitse sekä liitteineen kirjepostitse.
Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi todeten läsnäolijat.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 67

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVILLÄOLO
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastus on 18.12. Tarkastettu
pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
19.12.2019–2.1.2020 viraston aukioloaikoina. Nähtävilläoloilmoitus on
kokouskutsun ja asialistan yhteydessä nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla
12.12.2019–2.1.2020.
Päätös: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Matti Rantti ja Juha Rehuttu.

§ 68

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

§ 69

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
A. Kirkkohallituksen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkkohallituksen yleiskirje --/2019:
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Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje --/2019:
(Kirjeet ovat kokouksessa nähtävillä, jos niitä on tullut kokoukseen mennessä)
Esitys: Merkitään tulleet yleiskirjeet tiedoksi.
Päätös: Todettiin, että uusia yleiskirjeitä ei ole tullut tiedoksi.

B. Pöytäkirjat ja muistiot
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja -Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja
28.11.2019
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
pöytäkirja 26.11.2019
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan pöytäkirja -Hämeenlinnan seurakuntayhtymän johtoryhmän muistio 9/19
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: Päätettiin esityksen mukaan.
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D. Tulleet kirjeet ja ilmoitukset
1. Talousarvion toteutuma
Esitys: Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumavertailu 11/2019.
Liite 1
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

2. Testamenttirahaston toteutuma
Esitys: Merkitään tiedoksi Kustaa Maulan testamenttirahaston toteutumaraportti.
Liite 2
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

3. Tuomikapitulin päätös
Esitys: Merkitään tiedoksi, että Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on
11.12.2019 § 530 vahvistanut Hauhon seurakunnan vaakunan.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 70

HAUHON SEURAKUNNAN RIPPIKOULUSUUNNITELMA VUODELLE 2020
Vuoden 2020 rippikouluun ilmoittautuminen oli 1.12.2019. Ilmoittautuneita oli 43.
Ilmoittautumista edelsi syksyllä koulussa annettu rippikouluinfo, jossa kerrottiin
ensi vuoden rippikoulun toteuttamisvaihtoehdot. Monen vuoden
rippikoulukokemusten perusteella vaihtoehdoiksi oli tarjolla Hauholla pidettävä
päiväleiri ja ulkopuolisessa leirikeskuksessa Keuruulla pidettävä leiri.
Rippikouluikäluokan koon ja käyttäytymisen ennakointi on viime vuosina
osoittautunut yhä vaikeammaksi. Ilmoittautuminen tänä vuonna aiheutti melkoisen
yllätyksen, sekä määrältään että sisällöltään, kun kaikki haluaisivat leiriryhmään. Se
on käytännössä mahdotonta, koska rippikouluryhmän maksimikoko on
ohjesäännön mukaan 25 nuorta, eikä myöskään leirikeskuksen majoituskapasiteetti
riitä yli 40 leiriläisen ryhmälle.
Seurakuntaneuvosto on erikseen hyväksynyt rippikoulun paikallissuunnitelman,
joka on monivuotinen. Rippikoulun vuosisuunnitelma ilmaisee rippikoulun
toteuttamisen perusrungon. Kutakin ryhmää varten vetäjät valmistelevat erikseen
lukujärjestyksen. Rippikoulun vuosisuunnitelma on seurakuntaneuvoston
vahvistettava kutakin vuotta koskien erikseen.
Liite 3
Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen Hauhon seurakunnan
Rippikoulusuunnitelman vuodelle 2020.
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Keskustelun jälkeen esittelijä teki muutetun päätösesityksen, jonka mukaan
rippikouluun tulijat jaetaan kahteen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän leiri on
Oriveden Päiväkummussa 7.-12.7. Heidän etukäteispäivänsä on 6.7. Hauhon
seurakuntatalolla, ja konfirmaatio 19.7. Toisen ryhmän leiri on 20.-25.7. Keuruun
Pöyhölässä. Heidän konfirmaationsa on 2.8. Muilta osin rippikouluryhmien päivät
säilyvät ennallaan.
Koska kahteen leiriin ei ole varauduttu talousarviossa, aiheutuvat lisäkustannukset
noin 5500 € katetaan testamenttirahastosta.
Päätös: Rippikoulusuunnitelma hyväksyttiin muutetun päätösesityksen mukaisesti.
Lisäkustannukset katetaan tarvittaessa testamenttirahastosta.

§ 71

KIRKKOHERRANVIRASTON HOIDON YHTEISTYÖSOPIMUS
Hauhon seurakunta on jo pitkään tehnyt virastoyhteistyötä Lammin seurakunnan
kanssa. Yhteistyö on sovittu aina vuodeksi kerrallaan. Virastojen välinen yhteistyö
merkitsee käytännössä sitä, että Hauhon ja Lammin seurakuntien
kirkkoherranvirastoissa työskentelevät viranhaltijat (Seija Koivisto ja Seija
Suokunnas) toimivat toistensa sijaisina. Tämä on merkinnyt virastojen
aukioloaikojen porrastamista loma-aikoina. Seurakunnat ovat korvanneet
työvoimakustannukset toisillensa toteutuman mukaan. Kuluneiden vuosien
kokemuksien perusteella yhteistyötä on tarkoituksenmukaista jatkaa myös ensi
vuonna saman sisältöisenä. Sopimus on tehty aina vuodeksi kerrallaan. Ensi vuoden
aikana seurakunnan on valmisteltava liittymistä johonkin alueelliseen
keskusrekisteriin, joka merkitsee todennäköisesti myös muutoksia nyt käsiteltävänä
olevaan yhteistyöhön. Yhteistyösopimus on hyväksyttävä sekä Hauhon että Lammin
seurakuntaneuvostoissa.
Liite 4
Esitys: Hauhon seurakuntaneuvosto hyväksyy omalta osaltaan Hauhon ja Lammin
seurakuntien välisen kirkkoherranviraston hoidon yhteistyösopimuksen liitteen
mukaisesti.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

§ 72

MAHDOLLISET MUUT ASIAT
1. Seuraava kokous
Esitys: Seurakuntaneuvoston seuraava kokous pidetään 11.2.2020.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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2. Avustusten myöntäminen
Esitys: Myönnetään 1000 € avustus Suomen Pipliaseuralle.
Päätös: Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin korjatun esityksen mukaisesti
myöntää avustuksia budjettivaroista Suomen Pipliaseuralle, Taageperan
seurakunnalle sekä Hauhon Partiolaisille, kullekin 700 e.

§ 73

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Puheenjohtaja antaa pöytäkirjan liitteen mukaisen
oikaisuvaatimusosoituksen ja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja antoi liitteen mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen ja päätti
kokouksen klo 19.25.

