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KOKOUSAIKA   Keskiviikko 14.4.2021 klo 17.30 – 18.50 
KOKOUSPAIKKA Oitin srk-talo 

 
JÄSENET Kauranne Jussi  puheenjohtaja   

 Alastalo Tiina               poissa        

 Heikkilä Maria-Elina    teams 
 Ihalainen Esko    varapj           

 Jokinen Päivi                               
 Karjalainen Eila               

 Miettunen Outi             poissa   

 Palkkimäki Heikki         teams 
 Walldén Jan teams 

                               
 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET  Teppola Eero   kirkkovalt. puheenjohtaja, teams             
  Järvinen Laura   kirkkovalt. varapuh.joht., teams   

  Miia-Maria Leman,  Tiina Alastalon varahenkilö  liittyi 18.46 § 86

  Päivi Linna,                Outi Miettusen varahenkilö, poissa 
   

   
  Mäki-Laurila Hanna-Maija  talouspäällikkö  

  Laiho Anne   sihteeri poissa     

   
       

ASIAT §§ 75 - 90 
 

   
 

  

 Jussi Kauranne          Hanna-Maija Mäki-Laurila                     
 

 
 

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU  aika ja paikka  

. 14.4.2021 Oitin srk-talo   
  

 allekirjoitukset   
     

  
   

  

 Esko Ihlainen    Päivi Jokinen   
   

Pöytäkirja on ollut    
yleisesti nähtävänä Aika ja paikka 

 16. – 29.4.2021 kirkkoherranvirastossa, Hikiäntie 51 

 
 

 
 

Todistaa Virka-asema  Allekirjoitus 
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§ 75 Kokouksen avaus ja alkuhartaus        asia n:o 1 
 
 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 ja Maria-Elina Heik-

kilä piti alkuhartauden.  
  
 

§ 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    asia n:o 2 
 
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saa-
puvilla (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 7.4.2021. Suo-
ritetun nimenhuudon mukaan seurakuntasalissa läsnä oli 4 kirkkoneuvoston jä-
sentä, etäyhteyden päässä 3 jäsentä ja 1 varajäsen, (liittyi 18.46).  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösval-
taiseksi. 

  

Päätös: Esityksen mukaan 
 
 

§ 77 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen      asia n:o 3 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Aakkosjärjestystä noudattavan pöytäkirjan 
tarkastajakäytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Esko Iha-
laista ja Päivi Jokista. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänten-
laskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.     
 

Päätös: Esityksen mukaan 
 
 

§ 78 Pöytäkirjan nähtävillä olo       asia n:o 4 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on 
nähtävillä 16. – 29.4.2021 kirkkoherranvirastossa Hikiäntie 51:ssä virka-aikana 
klo 9–13. 
 

Päätös: Esityksen mukaan 
 

 

§ 79 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi      asia n:o 5 
  

Puheenjohtajan päätösesitys: Kokouskutsussa oleva esityslista (liite 1) hy-
väksytään kokouksen työjärjestykseksi.  
 

Päätös:  Esityksen mukaan 
Liite 1 /Kneuv. 14.4.2021 § 79 
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§ 80 Taimikonhoito tilalla Pietilä Rn:o 1:63                      asia n:o 6                                              
 
 Metsänhoitoyhdistys on antanut tarjouksen 4,1 hehtaarin tilan Pietilä 86-403-1-

63 taimikon varhaishoidosta Liite 2. Talousarvioon vuodelle 2021 on varattu 
metsänhoitokuluja 2.330,00 euroa.  
Taimikko on istutettu vuosina 2014/2015 ja edellinen taimikonhoito on tehty 
vuonna 2017. Metsänhoitoyhdistys tarjoaa taimikonhoitoa 2.516,58 euron hin-
taan ja toteutus tapahtuisi toukokuussa 2021. 

  
 Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy taimikonhoitosopi-

muksen ja valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan taimikonhoidon toimeksi-
antosopimuksen. 

 
Päätös: Esityksen mukaan 
 

Liite 2/Kneuv. 14.4.2021 § 80 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta  
Toimenpiteet: ptk-ote metsänhoitoyhdistykselle  
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 päivää 
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§ 81  Henkilöstöasia    asia n:o 7 
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§ 82 Määräaikaisen diakonian viran täyttäminen    asia n:o 8 
 

 Kirkkoneuvosto käsitteli määräaikaisena (1.5.2021-31.12.2022) avattavaa dia-
konianvirkaa kokouksessaan 10.2.2021 (§38). Sen yhteydessä kirkkoneuvosto 
pyysi pastori Hans Grönholmia ja pastori Virpi Pirjetää muodostamaan työryh-
män ko viran rekrytointia varten ja tekemään esityksen viran täyttämisestä. 
 
Virka oli haettavana maaliskuussa ja hakuajan puitteissa seurakuntaan saapui 
kaksi hakemusta. Työryhmä haastattelee hakijat keskiviikkona 7.4.2021 ja tekee 
haastattelujen jälkeen kirkkoneuvostolle esityksen viran täyttämisestä (liite 4, 
jaetaan kokouksessa)  

 
 Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu työryhmän esitykseen 

määräaikaisen diakonian viran täyttämisestä ja tekee asiasta päätöksen. 

 

Päätös: Kirkkoneuvosto oli kuullut virkaan valitun henkilön vetäytyneen pro-
sessista. Käydyn keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti julistaa viran uudel-
leen haettavaksi ja päätti pyytää samaa työryhmää käynnistämään rekrytoinnin 
uudelleen. 
 
 

Liite 4/Kneuv. 14.4.2021 § 82 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta  
Toimenpiteet: ptk-ote asianosaisille 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 päivää 
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§ 83  Seurakunnan kanslistin eläköitymisestä johtuvat järjestelyt

     asia n:o 9 

 
 Hausjärven seurakunta liittyi Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2020, ja sen 

myötä virkatodistusten ja sukuselvitysten laatimisen, avioliiton esteiden tutki-
misen sekä jäsenjärjestelmän ylläpidon vastuu siirtyi pois seurakunnalta. Näi-
den viranomaistehtävien poistuminen muokkasi huomattavasti kanslistin teh-
tävänkuvaa ja sen painopiste on nykyään selkeästi taloushallinnon tehtävissä.   

 
Seurakunnan kanslisti Anne Laiho ilmoitti jäävänsä eläkkeelle 1.6.2021. Hän 
toivoo voivansa pitää vuosilomaa ennen eläkkeelle siirtymistä, joten hänen vii-
meinen työpäivänsä on 12.5.2021. Sitä ennen hänen pitäisi perehdyttää uusi 
henkilö jatkamaan kanslistin tehtävissä.  
 
Kanslistin eläköitymiseen valmistautumiseen jää vain vähän aikaa, joten nor-
maali rekrytointimenettely ei tullut kyseeseen. Sen vuoksi kirkkoherra Kau-
ranne otti yhteyttä seurakunnassa aikaisemmin osa-aikaista kansliatyötä teh-
neeseen Tiina Alastaloon, joka oli vapaa aloittamaan tehtävään tutustumisen 
huhtikuun alusta.  
 
Tiina Alastalon perehtyminen tehtävään tapahtuu osa-aikaisesti ja hänen palk-
kansa maksetaan kanslistin palkkamäärärahoista. Perehdytyksen aikana kirk-
koherra ja talouspäällikkö Hanna-Maija Mäki-Laurila päivittävät kanslistin teh-
tävänkuvan, jonka jälkeen se hyväksytään kirkkoneuvostossa. Päivityksen yh-
teydessä selvitetään onko tarpeen täyttää kanslistin tehtävä täysiaikaisena.  
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy tehdyn järjestelyn 
ja valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön rekrytoimaan seurakuntaan uuden 
kanslistin/toimistosihteerin. 

 
Päätös: Esityksen mukaan 
 

LaVa-harkinta: ei vaikutusta  
Toimenpiteet: ptk-ote asianosaisille 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 päivää 
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§ 84 Eron myöntäminen seurakunnan luottamuselimistä  asia n:o 10 
 
 Seurakunnan kanslistin ilmoitettua eläkkeelle siirtymisestään kirkkoherra kutsui 

kanslistin tehtäviin seurakunnan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenen, 
Palvelun johtokunnan varajäsenen Tiina Alastalon. Hän on myös kirkkoneuvos-
ton edustajana Julistuksen johtokunnassa. 

 
Tiina Alastalo aloitti seurakunnan palveluksessa kanslistin perehdytyksessä 
1.4.2021. Tämän myötä hän menetti vaalikelpoisuutensa eikä voi jatkaa seura-
kunnan luottamustehtävissä. Alastalo on anonut ko perusteella vapautusta seu-
rakunnan luottamustehtävistä (liite 5). 
 
Eron seurakunnan luottamustehtävistä myöntää se toimielin, joka ov valinnut 
luottamushenkilön. (KL 26: 3, 6) 

 
 Tiina Alastalo valittuiin kirkkovaltuustoon Hausjärven Keskustaväen ehdokaslis-

talta, jonka varajäsenistä on käytettävissä Laura Pajunen. 
Tiina Alastalon varajäsenenä kirkkoneuvostossa on Miia-Maria Leman, jolle sta-
tuksen muuttumisen myötä tulisi valita varajäsen.  
Lisäksi Palvelun johtokuntaan tulisi valita uusi varajäsen Tiina Alastalon tilalle. 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto toteaa Tiina Alastalon menet-
täneen vaalikelpoisuutensa palvelussuhteen alettua Hausjärven seurakunnassa. 
Sen vuoksi kirkkoneuvosto valitsee hänen tilalleen uuden edustajan Julistuksen 
johtokuntaan.  
 
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle  
1) nimettäväksi Tiina Alastalon tilalle uusi jäsen kirkkovaltuustoon,  
2) valittavaksi kirkkoneuvostoon Tiina Alastalon tilalle uusi jäsen sekä nimetä 

valitulle varajäsen sekä  
3) valittavaksi Tiina Alastalon tilalle uusi varajäsen Palvelun johtokuntaan. 
 
Päätös: Kirkkoneuvosto valitsee Tiina Alastalon tilalle uuden edustajan Julis-
tuksen johtokuntaan seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.  
 
Lisäksi kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkovaltuustolle esitettäviksi päätösesityksen 
kohdat 1) – 3). 
 
 

Liit 5/ Kneuv. 14.4.2021 § 84 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta  
Toimenpiteet: ptk-ote asianosaiselle sekä kvalt sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 85 Hausjärven seurakunnan kolehtisuunnitelman vahvistaminen touko-

joulukuille 2021    asia n:o 11 
 

Kirkkohallitus on määrännyt osan vuoden 2021 kolehdeista yleiskirjeen 28/2020 
liitteessä. Samassa yleiskirjeessä on mainittu kirkkohallituksen määräämät, 
ajanjaksoon sijoittuvat kolehdit.  
 
Edellinen kirkkoneuvosto vahvisti Hausjärven seurakunnan kolehtisuunnitelman 
tammi- ja helmikuiden osalta kokouksessaan 25.11.2020 § 167. Nykyinen kirk-
koneuvosto vahvisti kolehtisuunnitelman maali-huhtikuille kokouksessaan 
10.2.2021 (§ 31). 
 
Kirkkoherra Kauranne täydensi yleiskirjeen 28/2020 kolehtisuunnitelmapohjaa 
touko-joulukuiden osalta sijoittamalla sinne kolehtikohteita kirkkohallituksen 
suosituslistalta sekä seurakuntaan saapuneista kolehtianomuksista.  
 
Puheenjohtajan päätösesitys:  
1) Kirkkoneuvosto käsittelee kirkkoherran laatiman päiväjumalanpalvelusten ko-
lehtisuunnitelmaehdotuksen ajanjaksolle 1.5.-31.12.2021 (liite 6),  
2) tekee siihen tarpeelliseksi katsomansa muutokset ja  
3) vahvistaa sen seurakunnan kolehtisuunnitelmaksi ko ajanjaksolle. 

 
Päätös: 

 1) Kirkkoneuvosto käsitteli kirkkoherran laatiman päiväjumalanpalvelusten ko-
lehtisuunnitelmaehdotuksen ajanjaksolle 1.5. – 31.12.2021 
2) Kirkkoneuvosto ei tehnyt muutoksia kolehtisuunnitelmaehdotukseen 
3) Esityksen mukaan. 

 
Liite 6 /Kneuv. 14.4.2021 § 85 
LaVa-harkinta: Suoritettu, ei välittömiä vaikutuksia 
Toimenpiteet: Tallennetaan T-aseman Yhteiset/Kolehdit -kansioon 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk  
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§ 86  Avustusanomus    asia n:o 12 
 

 Sukuyhdistys Nordenswan r.y. lähetti seurakunnalle sukukirjan julkaisemiseen 
liittyvän avustusanomuksen (liite 7). Kirkkoneuvoston määrärahoissa on tili 
496000, josta on mm myönnetty anomusten perusteella avustuksia kirkkoneu-
voston hyväksi katsomiin tarkoituksiin. 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto käsittelee asian ja tekee siitä 
päätöksen. 
 
Päätös: Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti ettei seurakunta osallistu 
tähän hankkeseen koska hyvästä tarkoituksestaan huolimatta se ei liity seura-
kunnan keskeiseen toimintaan.  
 

Liite 7/ Kneuv. 14.4.2021 § 86  
LaVa-harkinta: Suoritettu, ei välittömiä vaikutuksia 
Toimenpiteet: Ptk-ote hakijalle  
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk  
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§ 87 Muut mahdolliset asiat    asia n:o 13 
 
 Puheenjohtajan päätösesitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat. 

 
Päätös: Ei muita asioita 

LaVa-harkinta: 
Toimenpiteet: 
Muutoksenhaku:  
 

 
§ 88 Ilmoitusasiat     asia n:o 14 
 

 Maanvuokrausasia Kolkkala Rno 7:34 
 Kirkkoneuvoston kokous 5.5.2021 klo 17.30 pidetään Vanhassa pappi-

lassa 
 
 Kirkkoneuvoston kokousvaraukset kesä-joulukuussa 2021 

Ke 9.6.2021 klo 17.30 Oitin seurakuntatalo; piispantarkastuksen jälkitar-
kastus, lääninrovasti Tapani Vanhanen osallistuu kokoukseen 
ke 25.8.2021 klo 17.30 Oitin seurakuntatalo 
ke 15.9.2021 klo 17.30 Oitin seurakuntatalo 
ke 6.10. 2021 klo 17.30 Oitin seurakuntatalo 
ke 27.10.2021 klo 17.30 Oitin seurakuntatalo 
ke 17.11.2021 klo 17.30 Oitin seurakuntatalo 
alkuhartauden pitäjät voivat ilmoittautua kokouksen jälkeen sihteerille 
 

 Kirkkovaltuuston kokousvaraukset loppuvuodesta 2021 
ke 13.10.2021 klo 17.30 Oitin seurakuntatalo 
ke 8.12.2021 klo 17.30 Oitin seurakuntatalo 
alkuhartauden pitäjät voivat ilmoittautua kokouksen jälkeen sihteerille 

  
Puheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi kirkkoneuvos-
tolle. 

 
 Päätös: Esityksen mukaan 
LaVa-harkinta:  
Toimenpiteet:   
Muutoksenhaku: --- 
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§ 89 Muutoksenhaun ohjeistaminen    asia n:o 15 
 

Puheenjohtaja antoi KL 24:3 § mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen / KL 24:4 § 
mukaisen valitusosoituksen/ KL 24:5 § mukaisen muutoksenhakukiellon 
(liite 8) 
 

Liite 8 / Kneuv. 14.4.2021 § 89 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta. 
Toimenpiteet: -  
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto 

 
 
§ 90 Kokouksen päättäminen   asia n:o 16 
 
 Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.50. 
 

    
 

 


