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KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoherran ollessa sairausloman vuoksi estynyt, kokouksen puheenjohtajana
toimii virkaan määrätty vs. kirkkoherra Katja Verho.
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 33

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaneuvoston kokouskutsu ja esityslista on ohjesäännön mukaan
toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja
esityslista on lähetetty sähköpostitse ja postitse liitteineen 11.9.2019.
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.

§ 34

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
19.9.-3.10.2019 viraston aukioloaikoina. Nähtävilläoloilmoitus on kokouskutsun ja
asialistan yhteydessä nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 18.9.-3.10.2019.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiia Nurminen ja Juha Rehuttu.

§ 35

TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Työjärjestykseksi hyväksytään lähetetty esityslista.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 36

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
A. Kirkkohallituksen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
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Kirkkohallituksen yleiskirje 8/2019:
-Tuloslaskelman ja taseen tililuettelo ja kirjausohje
Kirkkohallituksen yleiskirje 9/2019:
-Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasta opetuksesta
Kirkkohallituksen yleiskirje 10/2019:
-Paperittomien kohtaaminen seurakunnan työssä
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A2/2019:
-Yleisessä palkkausjärjestelmässä 1.1.2020 erääntyvän järjestelyerän laskeminen
(Kirjeet ovat kokouksessa nähtävillä)
Esitys: Merkitään tulleet yleiskirjeet tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

B. Pöytäkirjat ja muistiot
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja 9.5.2019
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjat 25.4.,
13.6. ja 29.8.2019
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
pöytäkirjat 7.5. ja 11.6.2019
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 23.5.2019
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän johtoryhmän muistio 2-6/19
Diakonia- ja lähetystyön työryhmän muistio 14.5.2019
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
olevat lomakauden ulkopuolella pidettävien työntekijöiden vuosilomapäivien ja
sairauslomapäivien myöntämispäätökset sekä mahdolliset määräaikaiseen
työsuhteeseen ottamispäätökset, joita ei erikseen kirjata pöytäkirjaan.
(Päätösluettelo on nähtävillä kokouksessa)
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Esitys: Merkitään kirkkoherran päätösluettelo tiedoksi, ja todetaan, ettei
seurakuntaneuvosto käytä päätöksiin siirto-oikeuttaan.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

D. Tulleet kirjeet ja ilmoitukset
1. Talousarvion toteutuma
Esitys: Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumavertailu 7/2019.
Liite 1
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

E. Tuomiokapitulin päätöksiä
Esitys: Merkitään tiedoksi, että Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on
myöntänyt kirkkoherra Tapani Vanhaselle virkavapautta (sairauslomaa)
lääkärintodistuksen perusteella 22.7.–30.9.2019.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 37

HAUHON SEURAKUNNAN VAAKUNA
Kuluva vuosi on Hauhon seurakunnan 690-vuotisjuhlavuosi, joka on myös
toimintasuunnitelman yksi pääteemoista. Viime vuoden puolella
seurakuntaneuvosto jo kävi tämän johdosta periaatteellista keskustelua Hauhon
seurakunnan vaakunan teettämisestä ja tarkoitukseen varattiin määräraha tämän
vuoden talousarvioon. Asiassa on käännytty Heraldisen seuran asiantuntijoiden,
Rea Annerin ja Heinz Stürmerin puoleen. Heistä jälkimmäinen on piirtänyt
vaakunan kirkkoherran ja Rea Annerin välillä käydyn keskustelun pohjalta.
Tämän jälkeen vaakuna on ollut vallitsevan käytännön mukaisesti Kansallisarkiston
Heraldisen lautakunnan lausunnolla, joka on sen hyväksynyt. Kirkkolain 25:17 §
mukaan seurakuntaneuvoston päätös vaakunasta on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi. Suunnittelijan kustannus, 400 €, on maksettu
seurakuntaneuvoston määrärahoista.
Liite 2
Esitys: Hauhon seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakunnan vaakunan ja siihen
liittyvät toimet sekä alistaa vaakunan Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTOIMESTA JA SIITÄ JOHTUVAT TOIMET
Ida Maula on ilmoittanut muuttaneensa Hauholta ja pyytää siitä johtuen eroa
seurakunnan luottamustoimista. Hän on ollut seurakuntaneuvoston jäsen ja lapsi- ja
nuorisotyön työryhmän jäsen (puheenjohtaja). Ero hänelle myönnetään koska hän
on menettänyt vaalikelpoisuutensa muuton johdosta. Hänen edustamallaan
valitsijayhdistyksellä ei ole varajäseniä. Näin ollen seurakuntaneuvostoon ei hänen
tilalleen voi valita uutta jäsentä. Sen sijaan työryhmään voidaan valita uusi jäsen, ja
työryhmä valitsee sitten keskuudestaan uuden puheenjohtajan.
Esitys: Seurakuntaneuvosto
1) myöntää Ida Maulalle eron seurakunnan luottamustoimista,
2) valitsee uuden jäsenen lapsi- ja nuorisotyön työryhmään.
Päätös: Päätettiin myöntää Ida Maulalle ero seurakunnan luottamustoimista ja
esittää Vilma Niemistä lapsi- ja nuorisotyön työryhmän jäseneksi.

§ 39

TALOUSARVION 2020 LAADINTAOHJEET
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on 29.8.2019 § 72
hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion laadintaohjeet. Verotulojen arvioidaan
laskevan n. 1,4 %. Samanaikaisesti palkkamenojen arvioidaan kasvavan n. 2,1 %.
Tämä tarkoittaa käytettävissä olevien toimintamäärärahojen supistustarvetta.
Hauhon seurakunnalle osoitettu talousarvion raami on 376.291 €, joka on 10.402 €
pienempi kuin kuluvana vuonna. Seurakuntien on annettava talousarvioesityksensä
ja toimintasuunnitelmansa yhteiselle kirkkoneuvostolle lokakuun loppuun
mennessä.
Liite 3
Esitys: Seurakuntaneuvosto käy keskustelun talousarvion laadinnasta ja antaa
ohjeen, jonka pohjalta työryhmät ja viranhaltijat valmistelevat vuoden 2020
talousarvion ja toimintasuunnitelman vähentäen toimintamäärärahoja 3 % tämän
vuoden talousarviosta. Työryhmien on annettava esityksensä 20.10. mennessä.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

§ 40

KIINTEISTÖIHIN LIITTYVÄT ASIAT
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta
valmistelee oman toimialansa talousarvionesityksen ja investointisuunnitelman ensi
vuodelle. Tätä tarkoitusta varten johtokunta on jo alkukesästä pyytänyt
investointitarpeita seurakunnilta. Hauhon seurakunnan investointitarpeet eivät ole
muuttuneet aikaisemmasta, vaan ne on seurakuntaneuvosto hyvin kirjannut jo
viime vuonna. Olisi toivottavaa, että ne otettaisiin huomioon. Tyytyväisyydellä
voidaan todeta, että tänä kesänä on toteutettu kirkon katon tervaus ja tämän
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vuoden investointisuunnitelmassa yhtymällä on myös seurakuntatalolle inva-wc:n
toteuttaminen. Muita investointikohteita seurakuntaneuvosto on esittänyt jo
23.5.2018 seuraavia: hautausmaan laajennuksen vireillepano, Punaisen tuvan
korjaussuunnitelma kesäkäyttöä varten ja siunauskappelin ulkopinnan korjaus.
Pienemmistä kiinteistöjen korjauskohteista on aikaisemmin mainittu mm. kirkon ja
pappilan ikkunapuitteiden maalaus, porraskaiteiden asennus urkuparvelle ja
huonokuntoisten puiden kaataminen.
Esitys: Seurakuntaneuvosto käy keskustelun kiinteistöihin liittyvistä tarpeista ja
uudistaa korjaustarpeiden ilmaisun kiinteistötoimelle.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

§ 41

ALUEELLINEN KESKUSREKISTERI
Kirkkohallituksen täysistunto linjasi marraskuussa 2015, että seurakuntien tulee
toteuttaa kirkonkirjojen pito jatkossa yksittäisten virastojen sijaan yhteisissä
aluekeskusrekistereissä. Pienissä kirkkoherranvirastoissa kirkonkirjojen pidon
tehtävien hoitamiseen ongelmia aiheuttavat henkilöstöresurssien vähäisyys ja
sijaisuuksien järjestäminen. Työn asiasisältö ja käytettävä tietojärjestelmä
edellyttävät aina sekä asiantuntemusta että käyttöoikeuksien luomista.
Kirkkohallitus edellyttää, että kirkonkirjojen pitoon on etsittävä yhdessä yhtenäisiä
ja tehokkaita prosesseja. Tällä hetkellä niin kustannukset kuin käytännötkin
poikkeavat huomattavasti toisistaan seurakuntien ja keskusrekisterien välillä.
Aluekeskusrekisterien tarpeeksi on arvioitu 2–4 per hiippakunta.
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 4/2019 todetaan, että vuoden 2022 alusta lukien
kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla
keskitettyinä aluekeskusrekisterien tehtäviksi. Seurakuntien tulee siis tehdä
päätöksiä keskusrekisteriin liittymisestä käytännössä vuoden 2020 aikana.
Asian tiimoilta Kanta-Hämeen seurakunnat käynnistivät yhteisen
työryhmätyöskentelyn, josta seurakuntaneuvosto sai yhteenvedon 25.10.2018.
Lyhyesti kerrattuna työryhmä sai tehtyä valmiin ehdotuksen yhteisestä
perustettavasta Kanta-Hämeen aluekeskusrekisteristä, mutta ehdotus ei saanut
kannatusta hiippakunnassa ja työ lopetettiin. Kirkkoherrojen kokouksissa asiaan
kuitenkin vielä palattiin pariinkin otteeseen ja Tampereen aluekeskusrekisterin
johtaja kävi esittelemässä heidän toimintaansa. Viimeksi asia on ollut esillä
kirkkoherrojen kokouksessa 16.5.2019. Kokouksen lopputulos oli se, että yhteistä
aluekeskusrekisteriä ei synny, vaan osa Hämeenlinnan rovastikunnan ja toisaalta
Tammelan rovastikunnan seurakunnista on liittymässä vuoden 2020 alusta
Tampereen aluekeskusrekisteriin, osan jäädessä vielä odottamaan.
Hauhon ja Lammin seurakunnilla on yhteistyösopimus kirkkoherranviraston
hoidosta ja näiden seurakuntien kirkkoherrat ovat yksimielisesti olleet sitä mieltä,
että seurakunnat liittyvät yhtä aikaa aluekeskusrekisteriin aikaisintaan vuoden 2021
alusta ja voivat harkita vielä muitakin vaihtoehtoja kuin Tampereen
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aluekeskusrekisteriä (esim. Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriä). Päätöksen
aluekeskusrekisteriin liittymisestä tekee aikanaan seurakuntaneuvosto.
Esitys: Selvitys aluekeskusrekisteriasiasta merkitään tiedoksi ja valtuutetaan
kirkkoherra yhdessä Lammin kirkkoherran kanssa käymään asiaan liittyviä
neuvotteluja.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

§ 42

KIRKON KÄYTTÖ YÖLEIRIIN
Tänä vuonna vietetään kirkon varhaisnuorisotyön 100-vuotisjuhlaa ja sen kunniaksi
kaikkia seurakuntia haastetaan järjestämään varhaisnuorille Yö kirkossa – leiri, jossa
yövytään kirkossa ja tutustutaan samalla kirkkoon erilaisen toiminnan kautta. Myös
Hauholla mietitään mahdollisuutta käyttää omaa kirkkoamme tähän tapahtumaan.
Ajankohta olisi 15.–16.11.2019.
KJ 14: § 2 mukaan kirkon käytöstä päättävät kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto
yhdessä. Tällä perusteella kirkon muusta kuin ”normaalista”, toimituksiin liittyvästä
käytöstä on päätettävä seurakuntaneuvostossa.
Esitys: Esitys annetaan kokouksessa.
Päätös: Käytiin keskustelu Yö kirkossa -leirin viettämisestä ja päätettiin myöntää
lupa varhaisnuorten yöleirin viettämiseen 15.-16.11.2019 Hauhon kirkossa.

§ 43

VS. KIRKKOHERRAN PALKKAUS
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on kirkkoherra Tapani Vanhasen
virkavapauden ajaksi antanut pastori Katja Verholle virkamääräyksen Hauhon
seurakunnan kirkkoherran virkaan ajalle 29.8.–30.9.2019 myöntäen hänelle samalle
ajalle virkavapautta seurakuntapastorin virasta. Kirkkoherrojen palkkauksesta
määrätään ylimmän johdon palkkausjärjestelmässä (KirVESTES liitteet 6 ja 7).
Järjestelmän mukaan kaikki kirkkoherroja koskevat palkkauspäätökset tehdään
seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä. KirVESTES 27 § 1 momentin mukaan
sanottu koskee myös määräaikaista viranhaltijaa. Jos määräaikainen viranhaltija
hoitaa viran tehtävät, mutta hänellä ei ole virassa edellytettyä kelpoisuutta, kuten
Katja Verholla, hänen peruspalkkansa voidaan määrätä enintään 15 % alemmaksi
kuin vaativuusryhmän vähimmäispalkka on. Hauhon kirkkoherran palkkaus on
määritelty hinnoitteluryhmän K 10 mukaan, jonka vähimmäispalkka on 3530 €.
Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää, että vs. kirkkoherra Katja Verhon palkkaus
hänen kirkkoherran virkamääräyksensä ajalta 29.8.–30.9.2019 on 3530 €
vähennettynä 15 %:lla.
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Juha ja Katja Verho poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi Liisa Ilonen-Teivonen.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

§ 44

MAHDOLLISET MUUT ASIAT
Esitys: Seurakuntaneuvoston seuraava kokous pidetään 31.10.2019.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 45

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Puheenjohtaja antaa pöytäkirjan liitteen mukaisen
oikaisuvaatimusosoituksen ja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja antoi liitteen mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen ja päätti
kokouksen klo 19.18.

