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KOKOUSAIKA  Keskiviikko 9.6.2021 klo 17.30 – 19.50 
KOKOUSPAIKKA  Oitin seurakuntatalo / Teams 

 
JÄSENET Kauranne Jussi   puheenjohtaja 

 Heikkilä Maria-Elina   

 Ihalainen Esko      varapj           
 Jokinen Päivi                               

 Karjalainen Eila  poissa 
 Leman Miia-Maria     poissa         

 Miettunen Outi         teams  

 Palkkimäki Heikki 
 Walldén Jan 

                               
 

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

  Pajunen Laura   Miia-Maria Lemanin vara teams 

  Mäki-Laurila Hanna-Maija talouspäällikkö  
  Alastalo Tiina  vt sihteeri 

  Vanhanen Tapani  lääninrovasti     
  Välilä Juhani  Kirkkopalvelut ry 

       

ASIAT §§ 109 - 125 
 

   
 

  
 Jussi Kauranne          Tiina Alastalo                     

 

 
 

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU  aika ja paikka  
. 9.6.2021 Oitin seurakuntatalo   

  

 allekirjoitukset   
     

  
   

  
 Maria-Elina Heikkilä   Esko Ihalainen  

    

Pöytäkirja on ollut    
yleisesti nähtävänä Aika ja paikka 

 11. – 24.6.2021 kirkkoherranvirastossa, Hikiäntie 51 
 

 

 
 

Todistaa Virka-asema  Allekirjoitus 
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§ 109 Kokouksen avaus ja alkuhartaus      asia n:o 1 
 
 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 ja piti alkuhartau-

den.  
  
 

§ 110 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 2.6.2021. Suo-
ritetun nimenhuudon mukaan seurakuntasalissa läsnä oli 6 kirkkoneuvoston jä-
sentä, etäyhteyden päässä 1 jäsen ja 1 varajäsen.  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösval-
taiseksi. 

  

Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

§ 111 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen      asia n:o 3 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Aakkosjärjestystä noudattavan pöytäkirjan 
tarkastajakäytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Maria-Elina 
Heikkilää ja Esko Ihalaista. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös 
ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.     
 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

§ 112 Pöytäkirjan nähtävillä olo       asia n:o 4 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on 
nähtävillä 11. – 24.6.2021 kirkkoherranvirastossa Hikiäntie 51:ssä virka-aikana 
klo 9–13. 
 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

 

§ 113 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi      asia n:o 5 
  

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

Päätös: Asiajärjestystä muutetaan niin, että asia nro 9 käsitellään heti asia nro 
6 jälkeen. 

Liite 1 /Kneuv. 9.6.2021 § 113 
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§ 114 Piispantarkastuksen jälkitarkastus                       asia n:o 6    
 
 ” Lääninrovasti toteuttaa jälkitarkastuksen 5 tai 6 kk piispanvisitaation jälkeen, 

kuitenkin ennen piispanvisitaation jälkiarviointia.  

Jälkitarkastuksen tarkoituksena on arvioida niitä kehittämistoimenpiteitä, joihin 

piispantarkastuskertomus on kiinnittänyt huomiota. Lääninrovasti osallistuu neu-

voston kokoukseen, jossa arviointikeskustelu käydään.” 

                                           
 Koronapandemia on vaikuttanut voimakkaasti Hausjärven seurakunnan piispan-

tarkastuksen toteuttamiseen. Alkujaan oli tarkoitus toteuttaa piispantarkastus 
vuosina 2019-2020, mutta koronapandemian vuoksi keväälle 2020 suunnitellut 
tapahtumat jouduttiin siirtämään vuoden lopulle. Piispan visitaatio pystyttiin to-
teuttamaan normaalia pienimuotoisempana 13.-15.11.2020. 

 
Lääninrovastin suorittamassa kirkkoherranviraston ja seurakunnan arkiston tar-
kastusmuistiossa (liite 2) mainittu rekisteriselosteiden päivitys on vielä osittain 
vaiheessa. Sen sijaan kanslistin työtehtävien uudelleenjärjestelyihin ja työaikaan 
liittyvä kokeilujakso on käynnissä joulukuun 2021 loppuun saakka. 
 
Tuomiokapitulin lainoppineen asessorin laatimassa seurakunnan hallinnon ja ta-
louden tarkastuksen raportissa (liite 3) todetaan, että seurakunnassa vielä käy-
tössä oleva johtokuntarakenteen korvaamista jollain muulla tulisi harkita. Asi-
asta tehtiin valtuustoaloite kirkkovaltuuston kokouksessa 11.11.2020 (§ 35). 
Aloite käsiteltiin kirkkoneuvoston kokouksessa 25.11.2021 (§ 168). Tuolloin 
kirkkoneuvosto asetti työryhmän selvittämään johtokuntien korvaamista muulla 
rakenteella seuraavan valtuustokauden alkaessa vuonna 2023.   
 
Hausjärven seurakunnan piispantarkastusprosessin kuvaus toukokuun 2021 lo-
pussa pidettyyn strategiapäivään saakka on liitteenä 4. 

 
 Piispan visitaation jälkeen oli tarkoitus järjestää toukokuun alussa työntekijöiden 

ja luottamushenkilöiden yhteinen strategiapäivä, jossa olisi pohdittu seurakun-
nan strategian päivittämistä sekä seurakunnan toiminnan painopisteiden asetta-
mista vuosille 2022-2024. Koska Kanta-Hämeen koronatilanne kehittyi negatiivi-
seen suuntaan, siirrettiin suunniteltu strategiapäivä pidettäväksi 29.5.2020 hyb-
riditapahtumana Hausjärven kirkossa, sen sakastissa, Vanhassa Pappilassa sekä 
Teams-sovelluksessa.  

 
Tämän strategiapäivän työskentelyssä päätettiin keskittyä tulevien vuosien toi-
minnan painopisteiden asettamiseen, koska se oli jäänyt tekemättä edellis-
vuonna pandemian vuoksi. 
 
Strategiatyöskentelyn tuloksena asetetut toiminnan painopisteet vuosille 2022-
2024 ovat liitteenä 5. 
 

 Puheenjohtajan päätösesitys: Hausjärven seurakunnan kirkkoneuvosto 
1. Käy läpi kirkkoherran laatiman kertomuksen piispantarkastuksesta ja käy 

sen pohjalta arviointikeskustelun Hausjärven seurakunnan piispantarkas-
tuksen toteutuksesta ja sen tulosten hyödyntämisestä. 

2. Tutustuu strategiapäivässä laadittuihin tulevan toiminnan painopisteisiin ja 
vahvistaa ne vuosille 2022-2024. 
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 Päätös: 

1) Keskustelu käytiin ja jäämme odottamaan lääninrovastin raporttia asiasta. 
 2) Kirkkoneuvosto tutustui painopisteisiin ja hyväksyi ne vuosille 2022-2024. 
 

Lääninrovasti Tapani Vanhanen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen. 
 
Liitteet 2-5/Kneuv. 9.6.2021 § 114 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta  
Toimenpiteet: --- 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 päivää 
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§ 115  19.5.2021 pidetyn kirkkovaltuuston kokouksen laillisuusvalvonta ja 

päätösten toimeenpano   asia n:o 7 
 

 Kirkkolain 10. luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty 

tai määrätty, huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja 6 §:n mukaan 

valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta.  

 

Kirkkovaltuuston kokous pidettiin ke 19.5.2021 Oitin seurakuntatalossa. Ko-
kouksen pöytäkirja on liitteenä 6. Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten lailli-
suusvalvonta ja tehtyjen päätösten toimeenpanokelpoisuus tarkastetaan käy-
mällä kokouksen pöytäkirja läpi.  

  
Puheenjohtajan päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 19.5.2021 pidetyssä kokouksessa 
tehdyt päätökset ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
Liite 6 /Kneuv 9.6.2021 § 115 
LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: - 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 116 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 haastatteli hakijat keskiviikkona 7.4.2021 ja teki 
haastattelujen jälkeen kirkkoneuvostolle esityksen viran täyttämisestä.  
 
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 14.4.2021 (§82). Sen yhteydessä 
kävi ilmi, että työryhmän virkaan suosittelema henkilö oli vetäytynyt proses-
sista. Käydyn keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti julistaa viran uudelleen 
haettavaksi ja päätti pyytää samaa työryhmää käynnistämään rekrytoinnin uu-
delleen. 
 
Virka oli uudelleen haettavana ja hakuajan puitteissa virkaan tuli kahdeksan ha-
kemusta, joiden perusteella viisi hakijaa kutsuttiin haastatteluun. 
Työryhmä haastatteli hakijat 19.5. ja teki käytyjen keskustelujen pohjalta kirk-
koneuvostolle esityksen (liite 7) viran täyttämisestä.  
 
 Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu työryhmän esityk-
seen määräaikaisen diakonian viran täyttämisestä ja tekee asiasta päätöksen. 
 
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti valita määräaikaisen diakonin virkaan Varpu Sih-
vola-Judenin. 
Ensimmäiselle varasijalle valittiin Jenna Ala-Nisula ja toiselle varasijalle Nina 
Häkkinen. 

 
Liite 7/Kneuv.9.6.2021 § 116 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta  
Toimenpiteet: ptk-ote kvalt sihteeri 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 päivää  
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§ 117 Tarjous hankerahoitukseen liittyvästä asiantuntijapalvelusta

                       asia n:o 9 
  
 

Viite: KN 3/2021 10.3.2021 § 53 
 
…………………………………… 
 

 § 53 Tarjous hankerahoitukseen liittyvästä asiantuntijapalvelusta 
       asia n:o 8 

 

Kirkkopalveluista hankeneuvoja Juha Välilä on lähestynyt Hausjärven seurakuntaa tar-
joamalla hankerahoitukseen liittyvää asiantuntijapalvelua. Suomi tullee saamaan Euroo-

pan Unionin elvytysrahastosta varoja energiatehokkuuden parantamiseen, mikä tulee 
kyseeseen Oitin seurakuntatalon lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiden peruskunnostuk-

sessa tai uusimisessa eli energiatehokkuuden kohentamista. 
 

Tarjous sisältää hankerahoitushakemuksen projektihallinnon, yhteydenpidon rahoitta-

jaan, hankkeen ohjausryhmässä toimimisen, maksuhakemuksen valmistelun ja oikeelli-
suuden valvonnan sekä loppuraportointiin osallistumisen.  

 
Korvaus näiden tehtävien hoitamisesta on 7,0 % (alv 0 %) seurakunnalle myönnetystä 

rahoituksen määrästä, kuitenkin enintään 14.999 euroa. Mikäli hankerahoituksella ei 

myönnetä rahoitustukea, tarjous raukeaa. Liite 8. 
 

 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Tarjouksen hankerahoitukseen 

liittyvästä asiantuntijapalvelusta liitteen 8 mukaan. 

 
Päätös: Esityksen mukaan, mutta ennen allekirjoitetun hankerahoituksen lähettämistä 

selvitetään karkea arvio hankkeen kustannuksista. 
 

Liite 8 Kneuv. 10.3.2021 § 53 
LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.  

Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille 

Muutoksenhaku: oik. vaatimus 14 päivää 

 
 

 …………………………………… 
 
 KN 9.6.2021 
 

Oitin seurakuntatalon energiataloudellisuushanke on lähtenyt käyntiin, siten että 
LVIS- sekä rakennekuntokartoitus urakoitsija Satpa Oy on saanut toimeksian-
non. Myös Instate Oy on saanut toimeksiannon lämmitysenergia vaihtoehtojen 
laskemiseksi. Vasta näiden tutkimustietojen jälkeen on mahdollista lähteä pyy-
tämään tarjouksia muutoksista tai peruskorjauksista LVIS-laitteista ja lämmitys-
muodoista.  
 
Kirkkopalvelut ry:n tarjous hankerahoitukseen liittyvästä asiantuntijapalvelusta 
on vielä voimassa 28.6.2021 asti. On epätodennäköistä, että tähän päivään 
mennessä tullaan saamaan arviota Oitin seurakuntatalon energiataloudellisuus-
hankkeen kustannuksista. Koska Oitin seurakuntatalon energiatehokkuushank-
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keessa ei ole kyse öljylämmityksen vaihtamisesta pois, niin tällöin ei tule kysy-
mykseen EU-elvytysrahaston investointituki vaan energiamuodon muutoshank-
keessa mahdollisesti tukee BusinessFinland. BusinessFinlandin tukiprosentti on 
sekä maalämmön että ilmalämpöpumppujen osalta 15% ja aurinkosähkön 
osalta 20%. 
Juha Välilä esittelee rahoitusasiaa Teams:n välityksellä kirkkoneuvoston kokouk-
sessa. Tällöin kirkkoneuvostolla on mahdollisuus esittää kysymyksiä hankerahoi-
tuksesta. 
 
Mikäli rahoitustukea ei hankehakemuksella myönnetä, tarjous raukeaa. Hanke-
rahoituksen valmisteluvaiheessa hankeneuvojalle tulleet mahdolliset matka- ja 
majoituskulut laskutetaan julkisen liikenteen ja toteutuneiden kustannusten mu-
kaan. Jos hankerahoitus hyväksytään, korvaus asiantuntijapalvelusta on 7,0 % 
(alv 0%) hankerahoituksella myönnetystä rahoituksen määrästä, kuitenkin enin-
tään 14.999 euroa. Liite 8. 
 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto on kuullut asiantuntijan esi-
tyksen ja keskustellut hankerahoituksesta. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä 
tarjouksen hankerahoitukseen liittyvästä asiantuntijapalvelusta  
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
 

Liite: Liite 8 Kneuv. 9.6.2021 § 117 

LaVa-harkinta: ei vaikutusta  

Toimenpiteet: ptk-ote asianosaiset 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 118     Puukauppa toimeksiantosopimuksella metsätilalla Tervaniemi

     asia n:o 10 
 

 
Kirkkoneuvosto on käsitellyt puukauppaan liittyviä asioita viimeksi kokoukses-
saan 4/2021 31.3.2021, missä metsänhoitoyhdistys valtuutettiin tekemään kil-
pailutuksen puun myynnistä pystykaupalla koskien Tervaniemen 86-411-5-145 
metsätilaa.  
 
Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntija Marja Tolonen on kil-
pailuttanut puun myynnin. Hän on lähettänyt tarjouksen liite 9 neljälle yrityk-
selle: Versowood Oy, Koskitukki Oy, Metsägroup Oy ja UPM Oy. 
Tarjouspyynnössä pyydettiin pystykauppatarjousta, eikä lisiä ja bonuksia saanut 
sisällyttää yksikköhintoihin, vaan ne tulisi mainita erillisillä riveillä. UPM Oy ei 
jättänyt tarjousta. Koskitukki Oy, Versowood Oy sekä Metsägroup Oy jättivät 
tarjoukset, joista Metsägroup Oy:n tarjous oli tarjouspyynnön vastainen. Liite 
10. 
 
Metsäasiantuntija on laatinut yhteenvedon tarjouksen antaneiden yritysten tuo-
tehinnoittelusta. Liite 11. Yhteenvetoon tarjoukset on laskettu ilman lisiä, yhte-
näisesti runkohinnoittelulla laskettuna liitteen alaosassa.  
 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu asiakirjoihin. Kirkko-
neuvosto päättää hyväksyä Versowood Oy:n tarjouksen pystypuukaupasta kos-
kien metsätilaa Tervaniemi 86-411-5-145. 
 
Asian käsittelyn yhteydessä Heikki Palkkimäki teki esityksen, jonka mukaan hy-
väksyttäisiin MetsäGroupin tarjous. Päivi Jokinen kannatti Palkkimäen tekemää 
esitystä. 
 
Puheenjohtaja teki asiasta äänestysesityksen, jonka mukaan talouspäällikön te-
kemää pohjaehdotusta kannattavat äänestävät ”jaa” ja Palkkimäen tekemää ja 
Jokisen kannattamaa ehdotusta kannattavat äänestävät ”ei”. 
Tehty äänestysesitys hyväksyttiin. 
 
Päätös:  
Äänestystulos: Ei 5 ääntä, Jaa 3 ääntä. 
Äänestystuloksen mukaan kirkkoneuvosto hyväksyy MetsäGroupin tarjouksen 
pystypuukaupasta metsätilasta Tervaniemi 86-411-5-145. 
 
 
 

Liitteet: 9, 10 ja 11 Kneuv 9.6.2021 § 118 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta  

Toimenpiteet: ptk-ote metsänhoitoyhdistykselle  
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk  
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§ 119 Luottokortin hankkiminen seurakunnalle         asia n:o 11 
 

 
Hausjärven seurakunnalla ei ole luottokorttia. Nykyään moniin hankittaviin pal-
veluihin sekä tarvikkeisiin, eteenkin verkkokaupasta ostettuna, ainoana maksu-
tapana on luottokortti. Usein myös verkkokaupasta ostamalla tuotteen saa 
edullisemmin. Luottokorttia vaativissa maksutilanteissa, työntekijä ei mielellään 
anna luottokorttiansa seurakunnan käyttöön. Tällöin talouspäällikkö on tehnyt 
oston näissä tilanteissa henkilökohtaisella luottokortillaan. Selkeintä olisi, että 
seurakunnalla olisi oma maksu/luottokortti nimetylle henkilölle.  
 
Hausjärven seurakunnan kaksi pääpankkia ovat Osuuspankki Etelä-Häme ja 
Nordea. Pankeista on kysytty yrityskorttivaihtoehtoja. Kummallakin pankilla on 
tarjota maksuaika-/luottokortti hintaan 40 euroa/kortti/vuosi verkkolaskutuk-
sella joko koonti- tai korttikohtaisena maksuttomana. Nordean kortti on Nordea 
First Card Mastercard-tyyppinen, jolla maksetaan aina koko kortin saldo kerran 
kuussa pois. Osuuspankin kortti on OP Corporate Cold –yrityskortti on luotto-
kortti tyyppinen, jolla voi maksaa joko koko saldon pois tai osa saldoa. Maksu-
aika Nordean First Cardissa on 30 pv ja Osuusapankin OP Corporate Cold kor-
tissa 15 päivää. OP Corporate Cold kortit jakavat yhteisen luottorajan, kun taas 
Nordean First Cardissa on korttikohtainen limiitti.  
 
Nordean maksuaikakortti, joka maksetaan aina kerralla pois eikä ole perintei-
nen luottokortti, josta koituisi korkokuluja, on luonteva vaihtoehto seurakunnan 
johtaville viranhaltijoille. Maksuaikaa on 30 vrk. Limiitti on korttikohtainen.  
 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää hankkia seurakun-
nalle kaksi Nordea First Card -korttia ja nimeää käyttäjiksi kirkkoherra Jussi 
Kauranteen ja talouspäällikkö Hanna-Maija Mäki-Laurilan. Kirkkoneuvosto sallii 
ostolimiitiksi 1500 euroa kullekin viranhaltijalle erikseen.  

 
Päätös: Esityksen mukaan. Kirkkoneuvosto sallii ostolimiitiksi 1500 euroa kum-
mallekin viranhaltijalle erikseen. 
 
 

LaVa-harkinta: - 

Toimenpiteet: Ptk-ote kirkkoherra, talouspäällikkö  
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 120 Avoimien saatavien tilanne ja perintä  asia n:o 12 
 
 Kirkon Palvelukeskus lähettää vuosittain tiedon vanhoista saatavista. Keväällä 

2021 saatavat koskevat vuotta 2019 ja 2020. Hausjärven seurakunnan saatavat 
siirretään Uuva Oy perintätoimistolle perittäväksi, sen jälkeen, kun kipa on ensin 
perinyt kaksi kertaa ja vielä taloustoimistostakin on lähetetty muistutuksia avoi-
mista laskuista, eikä suoritusta tule. Jos avoimen laskun haltijalla ei ole oikeu-
dellista perintää, on suoritusta vaikea saada. Perintätoimisto kyllä lähettää 
muistutuskirjeitä, joista syntyy kuluja. Liite 12 jaetaan kokouksessa. 

 
  
 Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi avoimet 

saatavat luettelon ja päättää, että maksut, jotka eivät ole oikeudellisessa perin-
nässä merkitään luottotappioiksi 308 euroa. Ja päätetään perintä perintätoimis-
tolta vapaaehtoisessa perinnässä olevilta avoimilta laskuilta.  
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

Liite 12/Kneuv.9.6.2021 § 120 
LaVa-harkinta: - 
Toimenpiteet: tiedoksi perintätoimistolle 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 121 Seurakunnan viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset maalis-
toukokuussa 2021                                                                      asia n:o 13 

 
 Luettelo tehdyistä viranhaltijapäätöksistä 1.3. - 29.5.2021  
 
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset  
 

 6/2021  Papiston vapaa-aikasuunnitelman vahvistaminen ajanjaksolle kesä-syyskuu 2021 
 7/2021  Osa-aikaisen, määräaikaisen toimistosihteerin palkkaaminen huhti-joulukuiksi 2021 
 8/2021  Päätös saldovapaa pitämisestä 

 9/2021 Seurakunnan kokoavan toiminnan tilaisuuksien osallistujamäärä rajoitetaan 10 henki-
löön 15.6.2021 saakka  

 10/2021  Päätös SRK:n rippileirien konfirmaatiomessujen järjestämisestä Maitoisten leirikeskuk-
sessa 

 

Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 
                

6/_2021 Päätös kokemuslisästä 

7/_2021 Päätös suntionsijaisuudesta 

8/_2021 Päätös suntionsijaisuudesta 

9/_2021 Päätös hautausmaan kesätyöntekijöistä 

10/_2021 Päätös hautausmaan kausityöntekijöistä 

11/_2021 Päätös työajan muutoksesta 

12/_2021 Päätös työajan muutoksesta 

13/2021 Päätös kokemuslisästä 

14/2021 Päätös kokemuslisästä 

15/2021 Päätös kokemuslisästä 

16/2021 Päätös suntionsijaisuudesta 

17/2021 Päätös lisätyöntekijän tarpeesta 16.5.2021 

18/2021 Päätös kesätyöntekijöistä kiinteistö ja hautausmaa toimeen 
 

 

Kappalaisen viranhaltijapäätökset 
 

Seurakuntapastorin viranhaltijapäätökset 

 
Kanttorin viranhaltijapäätökset  

 
Diakonin/ itä viranhaltijapäätökset  

I3/2021 Diakonia-avustus/maksuvapautus anomus 4.3.2021 

I4/2021 Diakonia-avustus 4.3.2021 
I5/2021 Diakonia-avustus 24.3.2021 

I6/2021 Diakonia-avustus 24.3.2021 
 

Diakonin/länsi viranhaltijapäätökset  
L3/2021 Diakonia-avustus 22.4.2021 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu tehtyihin viranhalti-
japäätöksiin ja toteaa ne annettujen valtuuksien mukaisiksi ja toimeenpanokel-
poisiksi. 
 

Päätös: Esityksen mukaan. 
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LaVa-harkinta: Ei välitöntä vaikutusta 
Toimenpiteet: -- 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 122 Muut mahdolliset asiat    asia n:o 14 
 
  

Puheenjohtajan päätösesitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat. 
 
Päätös: Muita mahdollisia asioita ei ollut. 

LaVa-harkinta: 
Toimenpiteet: 
Muutoksenhaku:  
 

 
§ 123 Ilmoitusasiat     asia n:o 15 
 
 Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on antanut virkamääräyksen pastori 

Seppo Ahvenjärvelle (liite 13) 
  
  Helikopterilannoitus on tehty Pietilä-tilalla. 
 
 Kesätyösetelillä työhön, nuorten työllistämiseen tarkoitettu opetus- ja kulttuuri-

ministeriön avustus. 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi kirkkoneuvos-
tolle. 

 
 Päätös: Esityksen mukaan. 
 
Liite 13/kneuv. 9.6.2021 § 123 
LaVa-harkinta: ei välittömiä vaikutuksia 
Toimenpiteet:  --- 
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto 
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§ 124 Muutoksenhaun ohjeistaminen    asia n:o 16 
 

Puheenjohtaja antoi KL 24:3 § mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen / KL 24:4 § 
mukaisen valitusosoituksen/ KL 24:5 § mukaisen muutoksenhakukiellon 
(liite 14) 
 

Liite14 / Kneuv. 9.6.2021 § 124 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta. 
Toimenpiteet: -  
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto 

 
 
§ 125 Kokouksen päättäminen   asia n:o 17 
 
 Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.50. 
 

    
 

 


