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§ 60

PÖYTÄKIRJA 31.3.2021

Kokouksen avaus ja alkuhartaus

4/2021
asia n:o 1

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.36 ja Eila Karjalainen
piti alkuhartauden.
§ 61

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

asia n:o 2

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4). 15.3.2021 voimaan astuneen kirkkolain muutoksen perusteella myös
sähköinen kokous on mahdollinen.
Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsuun
on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. (Kn:n os 5:1)

Kokouskutsut lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostilla 24.3.2021. Tilinpäätös 2020 – kirja postitettiin tiistaina 23.3.2021. Suoritetun nimenhuudon
mukaan seurakuntasalissa läsnä oli 7 kirkkoneuvoston jäsentä ja etäyhteyden
päässä 1 jäsen.
Puheenjohtajan päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Päätös esityksen mukaan
§ 62

Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

asia n:o 3

Puheenjohtajan päätösesitys: Aakkosjärjestystä noudattavan pöytäkirjan
tarkastajakäytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Tiina Alastaloa ja Maria-Elina Heikkilää. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.
Päätös: Päätös esityksen mukaan
§ 63

Pöytäkirjan nähtävillä olo

asia n:o 4

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on
nähtävillä 2. – 15.4.2021 kirkkoherranvirastossa Hikiäntie 51:ssä virka-aikana
klo 9–13.
Päätös: Päätös esityksen mukaan.
§ 64

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

asia n:o 5

Puheenjohtajan päätösesitys: Kokouskutsussa oleva esityslista (liite 1) hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Päätös esityksen mukaan.
Liite 1 /Kneuv. 31.3.2021 § 64
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§ 65

PÖYTÄKIRJA 31.3.2021

Seurakunnan lomajärjestyksen vahvistaminen

4/2021
asia n:o 6

Seurakunnan lähiesimiehet/esimiehet ovat toimittaneet alaistensa esittämät
vuosiloma-anomukset talouspäällikölle ja kirkkoherralle, jotka koostivat niistä
lomajärjestysesityksen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. (liite 2).
Lähiesimiehet/esimiehet ovat varmistaneet, että toivotut loma-ajat eivät haittaa
seurakunnan työmuotojen toiminnan jatkumista. Esityksessä on mainittu seurakunnan ostolaskujen ja matkalaskujen tarkastajille/hyväksyjille sijaiset heidän
toivomille loma-ajoilleen
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy tehdyn esityksen
seurakunnan lomajärjestykseksi ja antaa esimiehille ja väliesimiehille oikeuden
tehdä virkamiespäätöksellä alaistensa kirjallisiin anomuksiin perustuvia muutoksia hyväksyttyyn lomajärjestykseen.
Lomakauden aikaisiin (2.5.-30.9.2021) vuosilomajaksoihin liittyvät muutostoiveet on jätettävä esimiehelle/väliesimiehelle viimeistään 23.4.2021, lomakauden
ulkopuolisiin vuosilomajaksoihin liittyvät muutostoiveet viimeistään 24.9.2021.
Päätös: Päätös esityksen mukaan
Liite 2/Kneuv. 31.3.2021 § 65

LaVa-harkinta: Suoritettu, ei välittömiä vaikutuksia
Toimenpiteet: Ptk-ote asianosaisille
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk.
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§ 66

PÖYTÄKIRJA 31.3.2021

Maanvuokrasopimus tilan Pietilä Rno 1:63 peltoalueelle

4/2021
asia n:o 7

Tilan Pietilä (Rno 1:63) peltoalueen (liitteestä 14 voi katsoa peltoaluetta, pieni
keltainen alue) vuokrasopimus Perttu Pitkäsen kanssa päättyy 30.4.2021. Peltoala on 2,85 hehtaaria, eikä pelto ole perus-viherryttämistukikelpoista. Perttu
Pitkäsen suorittama vuosivuokra on ollut 340 euroa hehtaarilta. Pellon vuokrausta on kiinnostunut jatkamaan Henna Pokkinen ensi alkuun kolmen vuoden
sopimuksella. Vuokran määrä olisi 240 euroa hehtaarilta ottaen huomioon, että
pellolta ei saa 123 euroa/ha perus-viherryttämistukea. Vuosivuokra tulisi olemaan 684 euroa.
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää vuokrata tilan Pietilä (Rno 1:63) peltoalueen Henna
Pokkiselle 240 euroa/ha/vuosi kolmen vuoden sopimuksella ja antaa talouspäällikölle valtuuden kirjoittaa vuokrasopimus.
Päätös: Päätös esityksen mukaan
LaVa-harkinta: ei vaikutusta
Toimenpiteet: ptk-ote asianosaisille
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 päivää
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§ 67

PÖYTÄKIRJA 31.3.2021

Valtakirja ja puukaupan toimeksiantosopimus

4/2021
asia n:o 8

Viite: KN 3/2021 10.3.2021 § 52
………………………………….
§ 52

Valtakirja ja puukaupan toimeksiantosopimus

asia n:o 7

Hausjärven seurakunta on pyytänyt tarjousta puunkaadosta tilalta Tervaniemi 86-411-5146 Puujaan kylässä Liite 7. Metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntija Marja Tolonen
on käynyt katsomassa metsäalan. Karttapohjassa ala on merkitty sinertävällä. Hän on
antanut lausunnon, jonka mukaan kuusikon kunto on huono. Maapohja on suotuisa
männyn kasvattamiselle, ja ehdotuksena onkin ensin laikutus ja sen jälkeen männyn
kylvö miestyönä.
Pystypuukauppa 23.2.2021 markkina-arvolla on 9.800 euroa vähennettynä pystypuukauppapalkkiolla (min veloitus 477,00 euroa miinus jäsenalennus 10%) puunkorjuu +
palvelu hinta-arviolla 2.514,64 euroa.
Puukauppa ja hoitosopimukset tehdään valtakirjalla, joka annetaan Metsähoitoyhdistys
Kanta-Hämeen metsäasiantuntija Marja Toloselle.
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy
1) metsätilalle 86-411-5-146 Tervaniemi, puukaupan määrä- ja markkinahinta-arvion
pystykaupan hinnoittelun mukaan Liite 3
2) sopimuksen palveluista ja niiden kustannusarvioista Liite 4
3) Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan Valtakirjan Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistykselle Liite 5 sekä Valtakirja ja puukaupan toimeksiantosopimuksen Liite 6.
Päätös: Pohjaesitys on talouspäällikön esitys (jaa), vastaesitys Heikki Palkkimäen tekemä esitys, että valmistelusta pyydetään useampia tarjouksia, kirkkoherran kannattama myös (ei).
Ääniä annettiin 9 kappaletta, joista 8 ei ääntä ja 1 jaa ääni.
Liitteet 1-4 /Kneuv. 10.3.2021 § 52
LaVa-harkinta: ei vaikutusta
Toimenpiteet: ptk-ote metsänhoitoyhdistykselle
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 päivää
…………………………………..
Kirkkoneuvoston kokouksessa 10.3.2021 § 52 Valtakirja ja puukaupan toimeksiantosopimus, kirkkoneuvosto päätti pyytää useampia tarjouksia.
Hausjärven seurakunnan Tervaniemen tilan 86-411-5-146 puun pystykaupasta on pyydetty kaksi tarjousta lisää, UPM:ltä ja MetsäGroup:lta Metsänhoitoyhdistyksen lisäksi.
Myös uuden puuston kylvöstä on pyydetty em. yhtiöiltä tarjoukset. Liite 3.
Puun pystykaupassa on hintaeroja, mutta pitää ottaa huomioon myös metsän kunto ja
puun laatu. Tervaniemessä on metsänhoitoyhdistyksen mukaan arvioitu tukkipuuta olevan vähemmän kuin kuitupuuta. Tukkipuissa oleva lahovika on myös mahdollista, jolloin
olemassa pieni riski puun laadusta, metsäyhtiöiden edustajan mukaan.
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Tulee ottaa huomioon, että metsänhoitoyhdistyksen tarjous ei ole suoraan verrannollinen metsäyhtiöiden tarjouksiin, koska vasta seurakunnan myöntämällä valtakirjalla
metsänhoitoyhdistyksen asiantuntija voi pyytää tarjouksia. Myös pystykaupasta metsänhoitoyhdistys tarvitsee valtakirjan. Myönnetyllä valtakirjalla metsänhoitoyhdistyksen asiantuntija pyytää tarjoukset, neuvottelee mm. hinnoista, vertailee ostotarjouksia, laatii
kauppakirjan sekä allekirjoittaa sen ja valvoo mm. korjuuta ja mittausta ja allekirjoittaa
mittaustodistuksen. Metsänhoitoyhdistykselle maksetaan tästä asiantuntijuudesta sekä
toimeksiannon valvomisesta 429,30 euroa.
Metsänhoitoyhdistyksen toimesta ajoitetaan siemenviljelyn ajankohta sekä huolehditaan
metsän kokonaisylläpidosta. Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntija on yhteydessä seurakuntaan toimenpiteiden johdosta, mitä metsäsuunnitelmassa mainitaan mm. metsän
lannoitus yhteistyössä naapuruston kanssa.
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy
1) metsätilalle 86-411-5-146 Tervaniemi, metsänhoitoyhdistyksen tarjoaman puukaupan Markkinahinta-arvion pystykaupasta hinnoittelun mukaan Liite 4
2) sopimuksen palveluista ja niiden kustannusarvioista, sekä valtuuttaa talouspäällikön
allekirjoittamaan sopimuksen palveluista ja kustannusarviosta Liite 5
3) Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan valtakirjan ja puukaupan
toimeksiantosopimuksen liite 6 sekä Valtakirja metsänhoitoyhdistykselle liite 7

Päätös: 1) – 3) Päätös esityksen mukaan

Liitteet 3-13 Kneuv 31.3.2021 § 67
LaVa-harkinta: ei vaikutusta
Toimenpiteet: ptk-ote asianosaisille
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 päivää
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Toimeksiantosopimus tilan Pietilä 86-403-1-63 lannoittamisesta

asia n:o 9

Metsänhoitoyhdistys tarjoaa sopimusta tilan Pietilä 86-403-1-63 liite 14 kuvio 8
lannoittamisesta. Lannoitus suoritetaan lentolannoituksena ja sopisi ajankohdaltaan alueelle tehtävien lannoitusten yhteyteen. Lannoitteena käytetään typpi
27- lannoitusta. Kokonaishinnaksi tulee 402,88 euroa.
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimuksen palveluista ja kustannusarviosta koskien
tilan Pietilä 86-403-1-63 lannoitettavaa osaa liite 14 kuvio 8 sekä valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan sopimuksen palveluista ja kustannusarviosta.
Päätös: Päätös esityksen mukaan
Liite 14 Kneuv. 31.3.2021 § 68

LaVa-harkinta: ei vaikutusta
Toimenpiteet: ptk-ote asianosaisille
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 päivää
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§ 69

PÖYTÄKIRJA 31.3.2021

Investointi: Mommilan kirkon vesikaton maalaus

4/2021
asia n:o 10

Hausjärven seurakunnan yhtenä investointikohteena vuonna 2021 on Mommilan kirkon vesikaton maalaus. Yhteistyökumppanimme Riihimäen seurakunnan
kiinteistöpäällikkö Matti Humalajoki laati tarjouspyyntökirjeen, joka lähetettiin
neljälle yritykselle, joista kolmelta tuli vastaus määräaikaan mennessä. Tarjouskilpailu päättyi 18.3.2021 klo 12.00. Summat sis. alv.
Karjalan Maalaamo Oy
7.440,00 euroa
Tasotemaalaus Tristan Oy
18.500,00 euroa
Rakennusmaalaus Tamminen Oy
23.560,00 euroa
Rakennusmaalaus Tamminen Oy on maininnut, että heidän palveluunsa eivät
kuulu peltisepän työt, eivätkä näin ollen tarjoa tuntityötä lisätyöstä, joka koskee
peltitöitä.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Karjalan Maalaamo Oy:n tarjouksen, sillä se on kokonaishinnaltaan edullisin ja valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan toimeksiantosopimuksen.
Päätös: Päätös esityksen mukaan.
LaVa-harkinta: ei vaikutusta
Toimenpiteet: ptk-ote asianosaisille
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 päivää
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PÖYTÄKIRJA 31.3.2021
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Hausjärven seurakunnan vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä hautainhoitorahaston vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen (KV)
asia n:o 11
Hausjärven seurakunnan taloussäännön 22 §:ssä mainitaan, että Kirkkoneuvosto huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaisesti. Tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä, ja sen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloushallinnosta vastaava viranhaltija.
Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille.
KJ 15:9 §:n mukaan kirkkoneuvosto esittää tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.
Tilintarkastuskertomus esitetään käsiteltäväksi 5.5.2020 pidettävässä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen 19.5.2020 pidettävässä kokouksessa, sillä tilipäätös on vahvistettava kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätös koostuu tilinpäätöksestä ja tase-erittelystä. Tilinpäätös laaditaan
kirkkohallituksen antaman ohjeen mukaisesti.
Tilinpäätös sisältää tilipäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma),
toimintakertomuksen, talousarvion toteumavertailun, tilinpäätöksen liitetiedot,
allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnän sekä luettelot ja selvitykset.
Tilinpäätöksen yhteydessä kirkkoneuvosto tekee esityksen tilikauden tuloksen
käsittelystä.
Tilinpäätös laaditaan paperimuodossa. Tilinpäätös, jonka sivut on numeroitu,
säilytetään pysyvästi. Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuustolle esitettävään tilinpäätösasiakirjaan.
Hausjärven seurakunnan tilinpäätös 2020 osoittaa ylijäämäistä, mikä johtuu lähinnä siitä, että melkein kaikki kokoavatoiminta on ollut katkolla tämän
korona pandemian takia. liite 15 Ylijäämä on 72.007,85 euroa, joka on vajaat
145 tuhatta euroa suurempi budjetoitua. Talousarvio vuodelle 2020 oli kokonaisuudessaan alijäämäinen 72.940 euroa sisällyttäen lisätalousarviot.








ylijäämä 72.007,85 euroa
vuosikate on ylijäämäinen 281.096,22 euroa
poistot ovat 146.088,37 euroa
Kirkollisverotulot 1.525.763,76 euroa, laskivat 3,07 % edellisvuodesta
Toimintatuottoja kertyi 533.902,22 euroa
Toimintakulut olivat 1.852.789,61 euroa
Seurakunnan taseen loppusumma on 4.610.655,97 euroa

Hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2020 osoittaa tappiota
16.958,48 euroa. Hautainhoitorahasto on ylikatteinen 114.462,41 euroa.
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto
1) käsittelee ja hyväksyy seurakunnan tilinpäätöksen sisältäen hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2020
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3)
4)
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7)
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toteaa, että tilikauden tulos, ylijäämä on 72.007,85 euroa
toteaa, että hautainhoitorahaston tulos, alijäämä on 16.958,48 euroa
allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen
jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi
esittää tilinpäätöksen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi ja esittää
kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 72.007,85 euroa kirjataan
tilikausien yli-/alijäämätilille,
esittää, että tilintarkastuskertomus käsitellään viimeistään 5.5.2020
pidettävässä kirkkoneuvoston kokouksessa kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.

Päätös: Kohdat 1) – 7) Päätös esityksen mukaan
Liite 15/Kneuv. 31.3.2021 § 70
LaVa-harkinta: Ei vaikutusta
Toimenpiteet: Ptk-ote valtuuston siht.
Muutoksenhakukielto: KL 24; 5 valmistelussa
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§ 71

PÖYTÄKIRJA 31.3.2021

Muut mahdolliset asiat

4/2021
asia n:o 12

Puheenjohtajan päätösesitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat.
Päätös: Ei ollut muita asioita
LaVa-harkinta:
Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

§ 72

Ilmoitusasiat






asia n:o 13

Kirkkolain muutos voimaan 15.3.2021
Strategiapäivän muutos 10.4.2021 -> 29.5.2021 tiedotettu luottamushenkilöille ja työntekijöille
Virkamääräyspyyntö Seppo Ahvenlahdelle hyväksyttiin tuomiokapitulissa
Tampereen aluekeskusrekisterin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 sekä arvio vuoden 2021 maksuosuuksista
eläköityminen

Puheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Päätös: Esityksen mukaan
LaVa-harkinta:
Toimenpiteet:
Muutoksenhaku: ---

§ 73

Muutoksenhaun ohjeistaminen

asia n:o 14

Puheenjohtaja antoi KL 24:3 § mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen / KL 24:4 §
mukaisen valitusosoituksen/ KL 24:5 § mukaisen muutoksenhakukiellon
(liite 16)
Liite 16 / Kneuv. 31.3.2021 §
LaVa-harkinta: ei vaikutusta.
Toimenpiteet: Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

§ 74

Kokouksen päättäminen

asia n:o 15

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.33
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