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§1
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KOKOUKSEN AVAUS
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaneuvoston kokouskutsu ja esityslista on ohjesäännön mukaan
toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kokouksen
ajankohdasta on tiedotettu sähköpostilla 7.2. Kokouskutsu ja esityslista on
lähetetty postitse ja sähköpostilla 15.2.2018. Seurakuntaneuvosto on
päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi todeten läsnäolijat.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§3

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
22.2.–8.3.2018 viraston aukioloaikoina. Nähtävilläoloilmoitus on kokouskutsun ja
asialistan yhteydessä nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 15.2.–8.3.2018.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Ilonen-Teivonen ja Tapio Innamaa.

§4

TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Työjärjestykseksi hyväksytään lähetetty esityslista.
Päätös: Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin lähetetty esityslista.
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
A. Kirkkohallituksen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkkohallituksen yleiskirje 1/2018:
-Vuoden 2018 seurakuntavaalit
Kirkkohallituksen yleiskirje 2/2018:
-Varhaiskasvatuksen yhteistyö seurakunnan ja kunnan välillä
Kirkkohallituksen yleiskirje 3/2018:
-Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2017
Kirkkohallituksen yleiskirje 4/2018:
-Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2018
Kirkkohallituksen yleiskirje 5/2018:
-Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2018
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A9/2017:
-Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2018 lukien
-Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2018 lukien
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A10/2017:
-Luottamusmieskoulutus
-Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A11/2017:
-Ryhmähenkivakuutussopimus 2018
-Rokotussuoja sairaalasielunhoidossa
(Yleiskirjeet ovat kokouksessa nähtävillä)
Esitys: Merkitään tulleet yleiskirjeet tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

B. Pöytäkirjat ja muistiot
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja
14.12.2017.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja --.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja
henkilöstöjaoston pöytäkirja 1.2.2018.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
pöytäkirja --.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 11.10.2017.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän johtoryhmän muistiot 9-10/2017.
Diakonia- ja lähetystyön työryhmän muistio 6.2.2018.
Lapsi- ja nuorisotyön työryhmän muistio 6.2.2018.
Musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmän muistio 31.1.2018.
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(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: Esityksen mukaan.

D. Tulleet kirjeet ja ilmoitukset
1. Talousarvion toteutuma
Esitys: Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumavertailu 12/2017.
Liite 1
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
2. Testamenttirahaston raportti
Esitys: Merkitään raportti tiedoksi

Liite 2

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§6

HAUHON SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
Hauhon seurakunnan työryhmät ja työntekijät ovat valmistelleet
toimintakertomuksen vuodelta 2017. Toimintakertomukseen on liitetty liitteenä
talousarvion toteutumatietoja. Tilastoista ei ole saatavissa vertailukelpoista
tulostetta, vaan tilastotietoja on sisällytetty toimintakertomuksen tekstiosuuteen.
Tilastointijärjestelmä on edellisen toimintakertomuksen jälkeen muuttunut.
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Seurakuntaneuvoston 2.5.2017 päätöksen § 19 mukaisesti työntekijät on kutsuttu
kokoukseen esittelemään toimintakertomusta.
Liite 3
Esitys: Seurakuntaneuvosto käsittelee Hauhon seurakunnan toimintakertomuksen
vuodelta 2017 ja hyväksyy sen esitettäväksi Hämeenlinnan seurakuntayhtymän
yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Päätös: Esityksen mukaan.

§7

HAUHON SEURAKUNNAN RIPPIKOULUN PAIKALLISSUUNNITELMA
Suomen kirkossa on otettu käyttöön uusi valtakunnallinen ”Suuri Ihme –
Rippikoulusuunnitelma 2017”. Tähän liittyen rippikoulutyöstä vastaavat diakoninuorisotyönohjaaja ja seurakuntapastori ovat osallistuneet hiippakunnan
järjestämään rippikoulukoulutukseen, jonka yhtenä osana on ollut laatia rippikoulun
paikallissuunnitelma. Suunnitelmassa on kirjattu paikalliset periaatteet ja tavat
järjestää suunnitelman mukainen rippikoulu.
Liite 4
Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen rippikoulun
paikallissuunnitelman.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

§8

TUULOKSEN SEURAKUNNAN RAKENNESELVITYS
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 22.11.2017 § 457 tehnyt
aloitteen Hämeenlinnan seurakuntayhtymän sisäisen seurakuntajaon muuttamisesta
siten, että Tuuloksen seurakunta liitetään Lammin seurakuntaan vuoden 2019
alusta. Tähän liittyen tuomiokapituli on asettanut Forssan seurakunnan
kirkkoherran, lääninrovasti Esa Löytömäen selvitysmieheksi, jonka tulee antaa
ehdotuksensa 31.3.2018 mennessä tuomiokapitulille, Hämeenlinnan
seurakuntayhtymän seurakuntaneuvostoille ja yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Selvitysmies on tavannut 12.1.2018 Hauhon, Lammin ja Tuuloksen kirkkoherrat
sekä seurakuntayhtymän johdosta talousjohtajan ja yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtajan. Muistio tapaamisesta on liitteenä. Tuuloksen ja Lammin
seurakuntaneuvostot sekä lääninrovasti keskustelivat asiasta selvitysmiehen
johdolla 8.2.2018. Tulossa on myös Tuuloksen seurakuntalaisten kuulemistilaisuus.
Meneillään olevan selvitysprosessin lisäksi 25.1.2018 päivätyllä sähköpostilla
Tuuloksen seurakuntaneuvosto on lähestynyt Hauhon ja Lammin
seurakuntaneuvostoja pyytäen pohtimaan ns. 12-tien seurakuntavaihtoehtoa.
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Tuomiokapitulin asettama selvitysmies antaa ehdotuksensa 31.3. mennessä, johon
Hauhon seurakuntaneuvosto antaa oman lausuntonsa. Asianmukaisen
hallintomenettelyn ja prosessin mukaisesti seurakuntaneuvosto antaa lausuntonsa
vasta sitten kun esitys on valmis eikä kesken prosessia.
Liite 5
Esitys: Hauhon seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi Tuuloksen seurakunnan
rakenneselvitysprosessin ja siihen liittyvät asiakirjat. Seurakuntaneuvosto antaa
lausuntonsa asiaan sitten kun selvitysmiehen ehdotus on valmis.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

§9

ALUEELLINEN KESKUSREKISTERI
Kanta-Hämeen seurakunnilla on ollut alueellisen keskusrekisterin perustamiseen
liittyvä selvitystyö virkamiestyöryhmän toimesta. Työryhmä on pyytänyt
seurakuntien ja myös Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin lausuntoja asiasta.
Viimeisessä kokouksessaan 25.1.2018 työryhmä on päätynyt esittämään
tuomiokapitulin suosituksen mukaisesti, ettei keskusrekisteriä perusteta, vaan
seurakunnat liittyvät Tampereen alueelliseen keskusrekisteriin kukin seurakunta
itsenäisesti.
Liite 6
Esitys: Merkitään työryhmän raportti tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 10

YSTÄVYYSSEURAKUNTAPÄIVÄT JA TULEVAISUUSFOORUM
Kirkkohallituksen Ulkoasiain osasto on kutsunut ystävyysseurakuntatoiminnassa
mukana olevia valtakunnallisille Ystävyysseurakuntapäiville Tampereelle 5.6.4.2018. Tampereen hiippakunnan piispa on kutsunut Tampereella 10.-11.5.2018
järjestettävään Tulevaisuusfoorumiin.
Esitys: Merkitään tilaisuudet tiedoksi ja päätetään mahdollisesta osallistumisesta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Tampereen Ystävyysseurakuntapäiville lähetetään
Veikko Tuominen ja Tapani Vanhanen sekä Tulevaisuusfoorumiin Mari Rantio ja
Tapani Vanhanen.
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SEURAKUNTAMATKA
Hauhon seurakunnan diakonia- ja lähetystyön työryhmä on päättänyt järjestää
seurakuntamatkan Helmeen ja Siguldaan 3.-6-5.2018. Helmessä on Hauhon
seurakunnan ystävyysseurakunta Taagepera.
Esitys: Keskustellaan matkan toteuttamisesta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi, että matkan järjestelyt ovat alkaneet.

§ 12

MAHDOLLISET MUUT ASIAT
1. Seuraava kokous
Esitys: Seuraavat kokoukset ovat 10.4. ja 23.5.
Päätös: Esityksen mukaan.

§ 13

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Esitys: Puheenjohtaja antaa pöytäkirjan liitteen mukaisen
oikaisuvaatimusosoituksen ja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja antoi liitteen mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen ja päätti
kokouksen klo 21.15.

