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

§ 26

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaneuvoston kokouskutsu ja esityslista on ohjesäännön mukaan
toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja
esityslista on lähetetty postitse ja sähköpostilla 17.5.2018. Seurakuntaneuvosto on
päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 27

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
24.5.–7.6.2018 viraston aukioloaikoina. Nähtävilläoloilmoitus on kokouskutsun ja
asialistan yhteydessä nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 17.5.–7.6.2018.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Rantti ja Veikko Tuominen.

§ 28

TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Työjärjestykseksi hyväksytään lähetetty esityslista.
Päätös: Työjärjestykseksi hyväksyttiin lähetetty esityslista. Muihin asioihin lisätään
Taageperan seurakunnan terveiset sekä yhteistyö Laihian seurakunnan kanssa.
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
A. Kirkkohallituksen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkkohallituksen yleiskirje 7/2018:
-Opetushallitukselta ja Kirkkohallitukselta yhteinen kirje oppilaitoksille,
seurakunnille ja seurakuntayhtymille seurakuntavaaleista
Kirkkohallituksen yleiskirje 8/2018:
-Seurakuntien käytössä olevat rinnakkaiset jäsenrekisterit
Kirkkohallituksen yleiskirje 9/2018:
-Esitykset Pro Ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi
itsenäisyyspäivänä 2018
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A3/2018:
-Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä
(Yleiskirjeet ovat kokouksessa nähtävillä)
Esitys: Merkitään tulleet yleiskirjeet tiedoksi.
Päätös: Tulleet yleiskirjeet merkittiin tiedoksi.

B. Pöytäkirjat ja muistiot
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja 12.4.2018.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 26.4.2018.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja
henkilöstöjaoston pöytäkirja --.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
pöytäkirja 10.4.2018.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan pöytäkirja --.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän johtoryhmän muistiot --.
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.

HAUHON SEURAKUNTA
SEURAKUNTANEUVOSTO

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2018

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: Esityksen mukaan.

D. Tulleet kirjeet ja ilmoitukset
1. Talousarvion toteutuma
Esitys: Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumavertailu 4/2018.
Liite 1
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 30

VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN JA VAALI-ILMOITUKSET
Seurakuntaneuvoston edellisessä kokouksessa annettiin informaatiota syksyllä
toteutettavista seurakuntavaaleista. Seurakuntaneuvoston on toukokuun aikana
asetettava vaaleja toimittamaan vaalilautakunta. Vaalilautakuntaan kuuluu
puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta
varajäsentä siinä järjestyksessä kuin he tulevat jäsenten sijaan. Kirkkoherra ei enää
ole viran puolesta vaalilautakunnan jäsen ja häntä koskevat samat esteellisyys- ja
vaalikelpoisuussäännöt kuin muitakin jäseniä. Vaalilautakuntaan voidaan valita
kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu
jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1). Ehdokas tai hänen puolisonsa,
lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä
varajäsenenä. Vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei myöskään voi toimia
valitsijayhdistyksen asiamies tai vara-asiamies (KVJ 15). Seurakuntaneuvosto
nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Jos kirkkoherra ei ole vaalilautakunnan
jäsen, niin tarkoituksenmukaisuussyistä hänet voidaan nimetä vaalilautakunnan
esittelijäksi/asiantuntijaksi.
Seurakuntaneuvosto myös päättää missä alueen lehdessä julkaistaan tietyt viralliset
vaalikuulutukset. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän seurakunnat, Hattulan
seurakunta ja Janakkalan seurakunta ovat sopineet yhteisistä ilmoituksista alueen
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valtalehdessä Hämeen Sanomissa. Lisäksi seurakuntayhtymä julkaisee oman
vaalilehtensä vaalien alla. Kukin seurakunta voi lisäksi ilmoittaa seurakuntavaaleista
haluamallaan tavalla.
Esitys: Seurakuntaneuvosto asettaa Hauhon seurakunnan vaalilautakunnan, johon
se nimeää puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä sekä vähintään viisi varajäsentä
siinä järjestyksessä kuin heidät kutsutaan. Vaalilautakunnan esitteleväksi
asiantuntijaksi nimetään kirkkoherra Tapani Vanhanen.
Seurakuntavaalien viralliset kuulutukset julkaistaan yhdessä lähiseurakuntien kanssa
Hämeen Sanomissa.
Päätös: Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi nimettiin Mari Rantio ja jäseniksi
Markku Nieminen, Sari Nieminen, Anne Suominen ja Riitta Tarvainen.
Vaalilautakunnan varajäseniksi nimettiin Pirkko Nurminen, Martti Nurminen,
Marjatta Laine, Kaisa Tyrni, Hanna Rantala, Jukka Kuivaniemi, Irma Halonen ja
Mirja Nummenpää.
Vaalilautakunnan esitteleväksi asiantuntijaksi nimettiin Tapani Vanhanen.
Viralliset kuulutukset päätettiin julkaista Hämeen Sanomissa lähiseurakuntien
kanssa.

§ 31

INVESTOINTIESITYKSET
Seurakuntien investointiesitykset tulee toimittaa toukokuun loppuun mennessä
kiinteistöpäällikkö Eija Rantalalle.
Esitys: Seurakuntaneuvosto käy keskustelun ja päättää tulevista
investointiesityksistä Hauhon seurakunnan alueella.
Päätös: Päätettiin esittää srk-yhtymän kiinteistötoimelle seuraavat
investointikohteet:
- inva-wc:n hankinta Hauhon seurakuntatalolle
- Punaisen tuvan korjaussuunnitelma kesäkäyttöä varten
- Hauhon siunauskappelin ulkopinnan korjaus
- Hauhon hautausmaan laajennuksen vireillepano
- Hauhon kirkon katon tervaaminen.

§ 32

SEURAKUNTAMESTARIEN TYÖJÄRJESTELYT
Hauhon seurakunnan alueella ovat toimineet seurakuntamestareina Jorma
Nokkonen yli 30 vuotta ja Kari Pyykkönen yli 20 vuotta. He molemmat ovat tänä
vuonna jäämässä eläkkeelle syksyllä. Kari Pyykkönen jää sitä ennen lomalle jo
14.6.2018 ja Jorma Nokkonen 10.9.2018. Seurakuntamestarit ovat Hämeenlinnan
seurakuntayhtymän työntekijöitä.
Kirkkoherra pyysi seurakuntayhtymän johdon kanssa palaveria aikaisemmin
keväällä, jotta voitaisiin selvittää työtehtävien asianmukainen hoitaminen jatkossa.
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Palavereissa tuli esiin seurakuntayhtymän johdon hahmottelema suunnitelma, jonka
keskeisin sisältö on se, että seurakuntayhtymän sisältä siirretään alkuunsa vuodeksi
kesäkuun alusta alkaen Vuorentaan hautausmaan ja siunauskappelin
erityisammattimies Jussi Taponen hoitamaan Hauhon alueen seurakuntamestarin
tehtävät. Kiinteistöjen siivouspalvelut ostetaan ulkopuoliselta toimijalta. Sisäinen
siirto tapahtuu talousjohtajan päätöksellä.
Kari Pyykkösen lähtökahvit on sovittu järjestettäväksi 10.6. ja Jorma Nokkosen 9.9.
Esitys: Merkitään seurakuntamestarien Pyykkönen ja Nokkonen tuleva
eläköityminen sekä tehtävien järjestely tiedoksi. Lisäksi keskustellaan eläkkeelle
jäävien huomioimisesta.
Päätös: Esityksen mukaan.

§ 33

MUUT ASIAT
Veikko Tuominen toi terveiset Taageperan seurakunnasta, josta seurakuntaamme
lahjoitettiin Viron kirkon viiri.
Merkittiin tiedoksi Veikko Tuomisen esille tuoma, yhdessä Laihian seurakunnan
kanssa suunniteltu ystävyysseurakuntamatka Helmeen 30.8.-2.9.2018.

§ 34

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Puheenjohtaja antaa pöytäkirjan liitteen mukaisen
oikaisuvaatimusosoituksen ja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja antoi liitteen mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen ja päätti
kokouksen klo 19.35.

