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

§ 22

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaneuvoston kokouskutsu ja esityslista on ohjesäännön mukaan
toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja
esityslista on lähetetty sähköpostitse 5.4.2019. 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.

§ 23

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
15.-26.4.2019 viraston aukioloaikoina. Nähtävilläoloilmoitus on kokouskutsun ja
asialistan yhteydessä nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 5.-26.4.2019.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ida Maula ja Veikko Tuominen.

§ 24

TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Työjärjestykseksi hyväksytään lähetetty esityslista.
Päätös: Hyväksyttiin lähetetty esityslista lisättynä muissa asioissa käsiteltävä
kokouskutsujen postitusasia.

§ 25

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
A. Kirkkohallituksen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkkohallituksen yleiskirje 3/2019:
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-Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta
Kirkkohallituksen yleiskirje 4/2019:
-Kirkonkirjojenpito keskitetään alueellisiin keskusrekistereihin
Kirkkohallituksen yleiskirje 5/2019:
-Esitykset Pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi
itsenäisyyspäivänä 2019
Kirkkohallituksen yleiskirje 6/2019:
-Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2019
Kirkkohallituksen yleiskirje 7 /2019:
-Saavutettavuus ja digitaaliset palvelut
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A1/2019:
-Palkantarkistukset 1.4.2019
-Ryhmähenkivakuutussopimus 2019
-Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan
(Kirjeet ovat kokouksessa nähtävillä)
Esitys: Merkitään tulleet yleiskirjeet tiedoksi.
Päätös: Merkittiin yleiskirjeet tiedoksi.

B. Pöytäkirjat ja muistiot
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja --Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjat 14.2. ja
21.3.2019
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
pöytäkirja 18.2.2019
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 14.2.2019
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän johtoryhmän muistio 1/19
Diakonia- ja lähetystyön työryhmän muistio 26.3.2019
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 2/2019.
Liite 1
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 26

HAUHON SEURAKUNNAN LOMAJÄRJESTYS KESÄKAUTENA 2019
Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää Hauhon seurakunnan viranhaltijoiden ja
työntekijöiden lomakautena pitämät vuosilomat oheisen lomajärjestyksen
mukaisesti. Kirkkoherran vuosiloman myöntää
tuomiokapituli.
Liite 2
Päätös: Hyväksyttiin lomajärjestys liitteen mukaisesti.

§ 27

HAUHON SEURAKUNNAN EDUSTAJA ILONPISARAN
VUOSIKOKOUKSEEN
Hauhon seurakunta on Tampereen hiippakunnan seurakuntien tavoin
Lomakotiyhdistys Ilonpisaran jäsen. Ilonpisara on Hämeenlinnassa sijaitseva
vanhustenhuollon palvelutalo. Jäsenet saavat kutsun yhdistyksen vuosikokouksiin
keväällä ja syksyllä. Tähän tehtävään seurakuntaneuvosto nimeää edustajansa
vuosittain. Koska kevätkokous on jo ennen seurakuntaneuvoston kokousta, niin
siihen emme ehdi nimetä edustajaa, mutta kirkkoherra voinee tarvittaessa toimia
seurakunnan edustajana kun on muutenkin paikalla johtokunnan jäsenenä. Edustaja
on kuitenkin tarpeen nimetä seuraavaa kokousta varten.
Esitys: Seurakuntaneuvosto nimeää Hauhon seurakunnan edustajan Ilonpisaran
vuosikokouksiin vuosiksi 2019–2020 ja hänelle varahenkilön.
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Päätös: Hauhon seurakunnan edustajakasi Ilonpisaran vuosikokouksiin vuosiksi
2019–2020 valittiin Tiia Nurminen ja varahenkilöksi Anne Suominen.

§ 28

KIRKKOPÄIVÄT
Suomen ev.lut. kirkon Kirkkopäivät järjestetään tänä vuonna 17.–19.5.2019
Jyväskylässä. Pääjärjestäjinä ovat Kirkkopalvelut, Suomen Lähetysseura ja
Jyväskylän seurakunta. Kirkkopäivät ovat koko kirkon keskustelu- ja
koulutustapahtuma, jonka yhteydessä pidetään myös Suomen Lähetysseuran
vuosikokous 18.5. Seurakuntia kutsutaan lähettämään edustajiansa tapahtumaan.
Hauhon seurakunnastakin on useamman kerran oltu mukana Kirkkopäivillä
työntekijöiden ja luottamushenkilöiden toimesta. Päivien ohjelmatarjonta on
perinteisesti ollut runsas. Ohjelma on saatavilla osoitteessa kirkkopaivat.fi. Ohjelma
on myös kokouksessa nähtävillä. Seurakunnan työntekijäkokous keskusteli 3.4.
asiasta ja osoitti kiinnostusta päästä osallistumaan Kirkkopäiville päiväretkenä, joka
voisi olla samalla työntekijöiden vuotuinen kevätretki.
Esitys: Seurakuntaneuvosto keskustelee Kirkkopäiville osallistumisesta ja päättää
osallistumisesta Kirkkopäiville, ja jos osallistutaan, niin päätetään myös
seurakunnan edustajasta Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen.
Päätös: Päätettiin lähettää Tomi Tyvi ja Juha Verho seurakunnan edustajaksi
Kirkkopäiville sekä Tomi Tyvi edustajaksi SLS:n vuosikokoukseen. Matka
18.5.2019 Kirkkopäiville toteutetaan samalla työntekijöiden kevätretkenä.

§ 29

YSTÄVYYSSEURAKUNTAMATKA
Hauhon seurakunnan ystävyysseurakunta Virossa on Helmen (nyk Törvan) kunnassa
sijaitseva Taageperan seurakunta. Helmen seurakunta puolestaan on Laihian
seurakunnan ystävyysseurakunta. Hauhon ja Laihian seurakuntien yhteistä
ystävyysseurakuntamatkaa suunniteltiin viime vuonna pariin kertaan, mutta se ei
onnistunut vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Tänä keväänä on uusi yritys ja matka
näillä näkymin toteutuu 2.-5.5.2019. Matkalla tutustutaan seurakuntiin, Helmeen ja
Siguldan kukkamarkkinoille. Majoittuminen on Taageperan linnassa. Matkan hinta
on noin 350 €.
Esitys: Seurakuntaneuvosto keskustelee ystävyysseurakuntamatkan toteutuksesta
ja päättää sille osallistuvista seurakunnan edustajista sekä matkakorvauksista.
Päätös: Päätettiin, että seurakunta tekee ystävyysseurakuntamatkan Taageperan
seurakuntaan. Markku Niemisen ja Veikko Tuomisen matkan seurakunnan
edustajina maksaa seurakuntaneuvosto. Samalla päätettiin antaa 200 euron avustus
Taageperan seurakuntaan.

HAUHON SEURAKUNTA
SEURAKUNTANEUVOSTO

§ 30

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2019

MAHDOLLISET MUUT ASIAT

1. Kokouskutsun jakelun muutos
Koska postin kulussa on tapahtunut muutoksia, joiden vaikutuksesta kirjepostin
saapuminen ohjesäännön mukaisessa ajassa ei kokousedustajille ole taattua, niin
puheenjohtaja esittää, että esityslistat liitteineen toimitetaan seurakuntaneuvoston
jäsenille ensisijaisesti sähköisesti. Jos liite on salaamistasolta sellainen, että se
lähettäminen ei ole turvallista, tai liite on suuri, sitä ei lähetetä sähköpostilla vaan
kirjepostina.
Kokousmateriaali on paperisena saatavilla kokouspaikassa viimeistään puoli
tuntia ennen kokouksen alkua.
Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy esittelyssä kuvatun menettelyn.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

§ 31

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Puheenjohtaja antaa pöytäkirjan liitteen mukaisen
oikaisuvaatimusosoituksen ja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusosoituksen ja päätti kokouksen
klo 20.10.

