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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 sähköpostilla 12.12.2018 ja postitse 13.12.2018.
Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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 19.12. aamupäivällä
kirkkoherranvirastossa. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 20.12.2018–3.1.2019 viraston aukioloaikoina.
Nähtävilläoloilmoitus on kokouskutsun ja asialistan yhteydessä nähtävillä
seurakunnan ilmoitustaululla 12.12.2018–3.1.2019.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mari Rantio ja Pirkko Nurminen.

§ 68

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

§ 69

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
A. Kirkkohallituksen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkkohallituksen yleiskirje 17/2018
-Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019-2022
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Kirkkohallituksen yleiskirje 18/2018
-Tietosuojalaki voimaan 1.1.2019
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje -(Yleiskirjeet ovat kokouksessa nähtävillä)
Esitys: Merkitään tulleet yleiskirjeet tiedoksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

B. Pöytäkirjat ja muistiot
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja --.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja
29.11.2018.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja
henkilöstöjaoston pöytäkirja ---.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
pöytäkirja 27.11.2018.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan pöytäkirja --.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän johtoryhmän muistio --.
(Pöytäkirjat/muistiot ovat kokouksessa nähtävillä)
Esitys: Merkitään pöytäkirjat/muistiot tiedoksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

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 otto-oikeuttaan.
Päätös: Todettiin, ettei ollut uusia päätöksiä.
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D. Tulleet kirjeet ja ilmoitukset
1. Talousarvion toteutuma
Esitys: Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumavertailu 11/2018.
Liite 1
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

2. Testamenttirahaston toteutuma
Esitys: Merkitään tiedoksi seurakuntaneuvostolle testamenttirahaston raportti
Liite 2
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 70

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. Kuluvan vuoden
kokemuksien perusteella yhteistyötä on tarkoituksenmukaista jatkaa myös ensi
vuonna saman sisältöisenä. Sopimus on tehty aina vuodeksi kerrallaan.
Yhteistyösopimus on hyväksyttävä sekä Hauhon että Lammin
seurakuntaneuvostoissa.
Liite 3
Esitys: Hauhon seurakuntaneuvosto hyväksyy omalta osaltaan Hauhon ja Lammin
seurakuntien välisen kirkkoherranviraston hoidon yhteistyösopimuksen.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

§ 71

KOLEHTISUUNNITELMA VUODELLE 2019
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
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vain erityisistä syistä. Kolehtisuunnitelman laadinnan yhteydessä on myös
huomioitu seurakuntaan eri järjestöiltä tulleet avustus- ja kolehtipyynnöt.
Liite 4
Esitys: Seurakuntaneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman vuodelle 2019 ja
valtuuttaa kirkkoherran erityistilanteissa tekemään siihen tarvittavia muutoksia.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

§ 72

RIPPIKOULUN VUOSISUUNNITELMA 2019
Vuoden 2019 rippikouluun ilmoittautuminen oli 2.12.2018. Ilmoittautumisen
perusteella tulevat rippikoululaiset muodostavat kaksi ryhmää: päivärippikoulun,
johon halusi 9 nuorta, ja leiririppikoulun, johon halusi 25 nuorta. Rippikoulun
vuosisuunnitelma ilmaisee rippikoulun toteuttamisen perusrungon.
Rippikoulusuunnitelma on seurakuntaneuvoston vahvistettava.
Liite 5
Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen Hauhon seurakunnan
Rippikoulusuunnitelman vuodelle 2019.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

§ 73

SEURAKUNTANEUVOSTOSSA SUORITETTAVAT VALINNAT
Syksyllä valittujen luottamushenkilöiden vaalikausi 2019–2022 alkaa vuoden
vaihteessa. Seurakuntaneuvoston ensimmäisessä kokouksessa 2019 on suoritettava
seuraavat valinnat:
-seurakuntaneuvosto valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan
-seurakuntaneuvosto valitsee sihteerin
-seurakuntaneuvosto valitsee suhteellisten vaalien vaalilautakunnan keskuudestaan
-seurakuntaneuvosto valitsee lapsi- ja nuorisotyön työryhmän, musiikki- ja
jumalanpalvelustyön työryhmän sekä diakonia- ja lähetystyön työryhmän.
Työryhmiin valitaan viisi henkilöä, joista yhden tulee olla seurakuntaneuvoston
jäsen. Lisäksi työryhmien kokoonpanossa on huomioitava tasa-arvolain
vaatimukset.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

HAUHON SEURAKUNTA
SEURAKUNTANEUVOSTO

§ 74

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 7/2018

MUUT ASIAT
1. Talousarvioavustukset
Hauhon seurakunnalla on talousarviossa osoitettu avustusmäärärahoja diakoniatyön
lisäksi kahteen lähetysjärjestöön, kahteen ystävyysseurakuntaan, kansainväliseen
diakoniaan, partioon ja kirkkokuoroon. Avustuksia ei ole taloudellisista syistä voitu
viime vuosina laajentaa. Tämän vuoden talousarvio näyttää antavan seurakunnalle
mahdollisuuden tukea mainittuja kohteita lisää ja/tai niiden lisäksi jotain uutta.
(Esitys saadaan kokouksessa.)
Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää maksaa seuraavat avustukset määrärahoistaan:
-Hauhon partiolaiset
400 €
-Taageperan seurakunta
400
-Terijoen seurakunta
400
-Suomen Pipliaseura
400
-Hauhon kirkkokuoro
400
-Svetogorskin (Enson) kirkkohanke
400
Päätös: Keskustelun perusteella esitystä muutettiin siten, että em. tahoille
myönnetään kullekin 500 € sekä lisäksi sama summa (500 €) Hyvä Joulumieli –
keräykseen. Päätettiin muutetun esityksen mukaisesti.

2. Velka testamenttirahastolle
Hauhon seurakunta on tällä vuosikymmenellä joutunut siirtämään varoja useana
vuotena Kustaa Maulan testamenttirahastosta talousarvioonsa kattaakseen
seurakunnan toimintakuluja. Kunnioittaaksemme alkuperäisen testamentin ajatusta
on oikeudenmukaista ja kohtuullista palauttaa testamenttirahastoon sieltä otetut
varat jos se kerran on mahdollista.
Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää maksaa seurakunnan talousarviosta takaisin
testamenttirahastoon sieltä käyttöön otetut varat.
Päätös: Esityksen mukaisesti seurakuntaneuvosto päätti palauttaa
seurakuntaneuvoston varoista testamenttirahastoon sieltä lainaamansa varat.
Valtuutettiin kirkkoherra pyytämään, että taloustoimisto siirtää Hauhon
seurakunnan talousarvion mahdollistaman rahasiirron Kustaa Maulan
testamenttirahaston tilille.

3. Luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen
Esitys: Merkitään tiedoksi, että luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen on su
27.1.2019 klo 10 messun yhteydessä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Puheenjohtaja antaa pöytäkirjan liitteen mukaisen
oikaisuvaatimusosoituksen ja päättää kokouksen.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti kokous klo 20.15.

