HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 27.10.2021

KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA

Keskiviikko 27.10.2021 klo 17.30 –
Oitin seurakuntatalo / Teams

JÄSENET

Kauranne Jussi
Heikkilä Maria-Elina
Ihalainen Esko
Jokinen Päivi
Karjalainen Eila
Leman Miia-Maria
Miettunen Outi
Palkkimäki Heikki
Walldén Jan

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Silván Timo

ASIAT

§§ 159 – 170

puheenjohtaja
Teams
varapj, poissa
poissa
Teams

Esko Ihalaisen varahenkilö, saapui
klo
20.01
Teppola Eero
kirkkovalt. puheenjohtaja, poissa
Järvinen Laura
kirkkovalt. varapuh.joht.
Mäki-Laurila Hanna-Maija
talouspäällikkö
Alastalo Tiina
vt sihteeri, poissa
Linna Päivi
Outi Miettusen varahenkilö, poissa
Pajunen Laura
Miia-Maria Lemanin varahenkilö, Teams

Jussi Kauranne

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU
.

10/2021

Hanna-Maija Mäki-Laurila

aika ja paikka
27.10.2021 Oitin seurakuntatalo
allekirjoitukset

Eila Karjalainen
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Todistaa

Heikki Palkkimäki

Aika ja paikka
29.10. – 12.11.2021 kirkkoherranvirastossa, Hikiäntie 51

Virka-asema

Allekirjoitus

1

HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

§ 159

PÖYTÄKIRJA 27.10.2021

Kokouksen avaus ja alkuhartaus

10/2021

asia n:o 1

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.34 ja piti alkuhartauden.
§ 160

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 29.9.2021.
Suoritetun nimenhuudon mukaan seurakuntasalissa läsnä oli 5 kirkkoneuvoston jäsentä ja varajäsen, etäyhteyden päässä 2 jäsentä ja 1 varajäsen.
Puheenjohtajan päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
§ 161

Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

asia n:o 3

Puheenjohtajan päätösesitys: Aakkosjärjestystä noudattavan pöytäkirjan
tarkastajakäytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Eila Karjalaista ja Miia-Maria Lemania. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eila Karjalainen ja Heikki Palkkimäki
§ 162

Pöytäkirjan nähtävillä olo

asia n:o 4

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on
nähtävillä 29.10. – 12.11.2021 kirkkoherranvirastossa Hikiäntie 51:ssä virkaaikana klo 9–13.
Päätös: Esityksen mukaan
§ 163

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

asia n:o 5

Puheenjohtajan päätösesitys: Kokouskutsussa oleva esityslista (liite 1) hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
Liite 1 /Kneuv. 27.10.2021 § 163
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Oitin seurakuntatalon energiataloudellinen selvitys
asia n:o 6
Kirkkoneuvoston kokouksessa 2/2021 10.2.2021 § 39 nimettiin Oitin seurakuntatalon energiataloudellisen peruskorjauksen hankesuunnittelutyöryhmän jäseniksi Timo Silván kirkkovaltuuston jäsen, Kari Virtanen kirkkoneuvoston varajäsen, Matti Humalajoki Riihimäen seurakunnan kiinteistöpäällikkö, Risto Hinkkanen kiinteistönhoitaja sekä Hanna-Maija Mäki-Laurila talouspäällikkö. Työryhmä
on kokoontunut neljä kertaa.
Oitin seurakuntatalosta päätettiin teettää LVI (lämpö-vesi-ilma)-kuntotutkimus
optiolla ISR (ilma-sähkö-rakenne)-peruskuntoarvio sekä lämmitysjärjestelmien
vertailu elinkaarilaskelmin. Tällöin tullaan näkemään rakennuksen ja rakennustekniikan nykytila.
Tarjouksia saatiin neljältä LVI-kuntokartoituksia suorittavalta yritykseltä ja tarjoushinnan vaihtelu oli välillä 4.590 – 8.618 euroa. Kokonaistaloudellisesti edullisin valittiin. Satpa Oy suoritti kuntotutkimuksen ja laati raportin, LVV-kuntotutkimus ja ISR-peruskuntoarvio liite 2. Lämmitysjärjestelmien vertailun elinkaarilaskelmin laatimiseen saatiin tarjous kahdelta yritykseltä ja tässä hinnan vaihteluväli oli 3.516 – 4.836 euroa, josta jälleen kokonaistaloudellisesti edullisin valittiin. Instate Oy laati lämmitysjärjestelmien vertailun elinkaarilaskelmin Oitin
seurakuntatalosta liite 3.
Kuntotutkimusraportti on pitkäntähtäimen (10 vuotta) suunnitelma korjauksille.
Raportin mukaan Oitin seurakuntatalo on kuitenkin ikäiselleen rakennukselle
vastaavassa kunnossa, joten mitään mittavampaa peruskorjaustarvetta ei kohdistu 10-vuotiskaudelle, kuitenkin ottaen huomioon energiatehokkuuden parantamisen.
Työryhmä käsitteli kuntotutkimusraporttia osio kerrallaan. Ensisijaisiksi rakennusteknisiksi korjauksiksi esitetään julkisivun elastisien saumojen uusimista,
seurakuntasalin tornirakenteen kylmäsillan poistamisen lisäselvitystä sekä betonirakenteiden kunnostamista ja vielä vanhojen kosteusvauriojälkien korjaamistatuolivarastosta.
Lvi-tekniikkaan liittyvät ensisijainen tehtävä on asentaa vesimittarille kannakkeet. Lämmitysjärjestelmän verkostossa ei ole merkittävää syöpymää, mutta
kaukolämmön lämmönsiirrinlaitteisto on uusimisen tarpeessa ja siinä yhteydessä patteri- ja lämmitysverkoston linjaventtiilien uusinta. Vesi- ja viemärijärjestelmässäkään ei läpivalaisuotannalla löytynyt mitään kriittistä korroosiota.
Ilmanvaihtojärjestelmä on alkuperäinen, mutta koska sitä on huollettu säännöllisesti, käyttöikä menee seuraavalla PTS-kaudelle. Ilmanvaihtojärjestelmän automatiikan uusiminen voisi tuoda jo itsessään säästöjä.
Lämmitystapavertailu tehtiin suhteessa kaukolämpöön, jonka hinta on tällä hetkellä kovin korkea 94,75 euroa/MWh sis. alv.
Elinkaarilaskelma 20 vuodelle sekä takaisinmaksuaika on tehty jokaiselle ehdotetulle lämmitysmuodolle verrattuna kaukolämpöön.
Kaukolämmön jatkaminen lämmitysmuotona tarvitsee myös investoinnin, sillä
vanha lämmönsiirrin tulee vaihtaa, se on jo nyt 12 vuotta yliaikaa. Tämän investoinnin hinta on 30 000 euroa. Kaukolämpö on melko huoltovapaa lämmitysmuoto.
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Vertailtavana oleviin lämmitystapoihin tarvitaan aina lämmityspiikkien (erittäin
kylmä ilma) sattuessa lisäenergiaa.
Ensimmäinen vertailtu lämmitysmuoto on maalämpö. Maalämpöjärjestelmässä
tehon tuotto on 78 kW, joka on 60% tarvittavasta tehosta jolloin lisälämmöntarpeeksi on suunniteltu sähkökattilaa, jolloin investointikustannus olisi 163 000
euroa takaisinmaksuaika 10,1 vuotta. Säästö suhteessa kaukolämpöön 20 vuoden elinkaaren aikana on 122 058 euroa.
Ilmavesilämpöpumpun energian tuotto on 65 kW, joka on 50 % tarvittavasta
tehosta, jolloin kaukolämmöllä tuotetaan lisäenergiaa. Tämän yhdistelmän investointikustannus olisi 100 000 euroa ja takaisinmaksuaika 8,7 vuotta. Säästö
suhteessa kaukolämpöön olisi 82 719 euroa.
Ilmavesilämpöpumppu sekä sähkökattila lisäenergiana yhdessä investointikustannukseltaan olisi 90 000 euroa. Tällöin takaisinmaksuaika tulisi olemaan 6,7
vuotta ja säästö 20 vuoden aikana kaukolämpöön nähden 112 959 euroa.
Instate Oy suosittelee lämmitysjärjestelmäksi maalämpöjärjestelmää, takaisinmaksuajan perusteella ilmavesilämpöpumppu + sähkökattila tulee kannattavammaksi vaihtoehdoksi tällä hetkellä.
Työryhmässä keskusteltiin näistä ja todettiin, että tällä hetkellä energian ja sen
tuottamisen hinta ovat kovin esillä maailmanpolitiikassa. Sähkön hinnan arvellaan nousevan voimakkaasti. Työryhmä päätyy esittämään, että pitäydytään
entisessä lämmitysjärjestelmässä eli kaukolämmössä, vaihdetaan lämmönsiirrin
sekä automatisoidaan ilmastointi. Tämän jälkeen seurataan energian kulutusta
muutama vuosi ja palataan myöhemmin pohtimaan, onko tarvetta muuttaa
lämmitystapaa.
Talouspäällikön päätösesitys:
Oitin seurakuntatalon lämmitystapaa ei muuteta, vaan vuonna 2022 uusitaan
kaukolämmön lämmönsiirrin ja sen yhteydessä vaihdetaan patteri- ja linjaventtiilit, 30 000 euroa sekä ilmanvaihtokoneiston automatiikka nykyaikaistetaan,
9 000 euroa.
Vuonna 2022 esitetään kunnostettavaksi vielä julkisivun elastiset saumat 5 000
euroa, betonirakenteiden kunnostus 6 000 euroa sekä vesimittarin kannakointi
ja kosteusvauriojäljen korjaus 2 000 euroa
Päätös: Esityksen mukaan.
Liite 2, 3 Kneuv. 27.10.2021 § 164
LaVa-harkinta: tehty, ei välittömiä vaikutuksia.
Toimenpiteet: -Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk
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Hausjärven seurakunnan Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle
2022 (KV)
asia n:o 7
Kirkkoneuvosto on päättänyt vuoden 2022 talousarvion raamista kokouksessaan 6/2022 5.5.2021 § 104
§ 104

Talousarvioraami vuodelle 2022

asia n:o 14

Seuraavan vuoden talousarviokehykset perustuvat verotuloennusteeseen, joka on päivitetty maaliskuussa 2021, tulevaisuuden näkymiin, toiminnan laadun ja määrän muutoksiin, aikaisemmin
mahdollisesti tehtyihin strategisiin linjauksiin sekä toiminnan tavoitteisiin.
Kevät 2021 on kuitenkin vielä ollut maailman laajuisesti ja Suomessakin vallitsevien koronarajoitusten saartama. Keväällä on aloitettu rokottaa korona-virusta vastaan, mikä on nostanut maailmalla pörssikurssien arvoa. Taantuma ei ollutkaan viime vuonna niin suuri kuin oli odotettu. Liikkumis- ja kokoontumisvapautta on kuitenkin rajoitettu, mutta keväällä tautitapaukset ovat vähentyneet siinä määrin, että rajoituksia tultaneen jo kesän korvalla purkamaan hallitusti.
Talouden toipuminen kuitenkin viivästyy, sillä rokottaminen on hidasta. Suomen talouden kohentuminen siirtyy syksylle 2021 kun vientikysyntä ja kotitalouksien kulutus lähtee nousemaan. Vuodelle 2022 Pellervon taloustutkimuksen mukaan Suomen talouden kasvu olisi 3,5 prosenttia,
mutta ennusteen mukaan kasvu myös hidastuu ensi vuoden aikana. Tautitilanteen kehitys tuo
yhä suurta epävarmuutta ennusteeseen.
Julkisen talouden alijäämä ennustetaan pienenevän vuonna 2022, sillä talouskasvu on nopeaa ja
väliaikaisten elvytystoimien loppuminen tasapainottaa julkista taloutta.
Kirkkohallituksen tilaama veroennuste syksyltä 2020 on päivitetty maaliskuussa 2021. Hausjärven
seurakunnan osalta verotuloennuste jää uuden ennusteen mukaan 1430 tuhanteen euroon.
Hausjärvi
2019
2020
2021
2022
2023
Asukasluku
8 260
8 176
8 166
8 088
8 014
Jäsenmäärä
5 915
5 793
5 702
5 565
5 432
Kirkollisveroa maksavat
4 021
3 950
3 885
3 792
3 702
Muutos vuosittain
Asukasluku
Jäsenmäärä
Kirkollisveroa maksavat

2019
-1,87 %
-3,32 %
3,90 %

2020
-1,02 %
-2,06 %
-1,77 %

2021
-0,12 %
-1,57 %
-1,63 %

2022
-0,96 %
-2,41 %
-2,41 %

2023
-0,91 %
-2,39 %
-2,38 %

Suhde: Jäsenmäärä/asl.
Hausjärvi
Hiippakunta
Koko maa

2019
72 %
69 %
69 %

2020
71 %
69 %
68 %

2021
70 %
68 %
67 %

2022
69 %
67 %
65 %

2023
68 %
66 %
64 %

Suhde: Veroa maksavat/asl
Hausjärvi
Hiippakunta
Koko maa

2028
43 %
42 %
41 %

2029
42 %
41 %
40 %

2030
41 %
41 %
39 %

Kirkollisvero 1000 e
Hausjärvi
Muutos-%

2019
1 574
2,5 %

2020
1 526
-3,1 %

2021
1 525
0,0 %

2022
1 439
-5,6 %

2023
1 435
-0,3 %

Hausjärven seurakunnan veroprosentti on 1,75 ja se on kuitenkin keskitasoa korkeampi, joten
raamia tehtäessä ei ole ajateltu nostettavan veroprosenttia.
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Korona-viruksesta johtuvien rajoitusten takia seurakunnan tilinpäätös osoitti ylijäämäistä tulosta.
Vuoden 2020 toimintakulut alittuivat runsaat 8 prosenttia eli noin 128 600 euroa. Raamissa veroennustetta on arvioitu hieman rohkeammin kuin ennusteessa.
Talousarvion laadintaohje ja toiminnan raamit vuodelle 2022
”Palveluiden ostot” + ”Ostot tilikauden aikana” talousarvion raami on tilinpäätös 2020 lisättynä 4
prosentilla. Mikäli toimintakate vuoden 2020 tilinpäätöksessä on yli 100 prosenttia, tällöin tulee
pyrkiä pienentämään kuluja, jotta toimintakate jää 100 prosenttiin tai alle. Tulojen budjetoinnissa huomioidaan vuoden 2020 toteuma, johon voi kuitenkin varovaisuuden periaatteella lisätä
tuottoja, sillä vuosi 2020 oli poikkeuksellinen korona-viruksen takia. Retki- ja leiritoiminta oli keskeytettynä. Toiminnan olennaiset muutokset ja niiden vaikutukset talousarvioon tulee perustella.
Avustukset sekä Muut toimintakulut tulee pysyttää vuoden 2020 talousarvion tasolla jokaisella
työalalla.
Budjetoinnissa käytetään 1.1.2020 Kirkkohallituksen julkaisemaa tilikarttaa ja siihen liittyvää ohjeistusta. Talousarviotilien sisältö on hyödyllistä tallentaa itselleen tiedostoksi, jotta pystyy seuraamaan mitä hankintoja määrärahalla vuoden aikana tehdään.
Työalojen tulee laatia ehdotukset sekä leiri- ja retkimaksuista / asiakas että maksettavista kerhonohjaaja- ja isoispalkkioista kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi. Maksutuottojen budjetointi perustuu laskentaan.
Jos työaloilla on esiintyviä taiteilijoita, heidän palkkionsa tulee arvioida myös joko palvelujen ostoihin tai palkkioihin. Palkkoihin lasketaan taloustoimiston toimesta työnantajakulut.
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion laadintaohjeet ja raamit talousarviovuodelle 2022.
Päätös: Esityksen mukaan
LaVa-harkinta: Tehdään talousarvion laadinnan yhteydessä.
Toimenpiteet: Ptk-ote kirkkoherra, talouspäällikkö ja työalojen esimiehet
Muutoksenhaku: oik. vaatimus 14 vrk

…………………………………………
KN 27.10.2021
Raami on todella tiukka ottaen huomioon, että vuosi 2020 oli vielä koronapandemian alkamisvuosi ja kaikki toiminta lopetettiin ja kiinteistöt suljettiin seurakuntalaisilta. Korona-ajan tuotot ja kulut jäivät vähiin. Vuonna 2022 odotetaan
täyttä toimintaa, jolloin annettu raami on auttamattomasti liian suppea.
Palkkakustannuksiin on laskettu vuodelle 2022 kahden prosentin nousu. Vuoteen 2020 verrattuna palkkakustannusten nousuun vaikuttaa henkilöstön työssäkäyvän oletetun henkilöstön määrä. Henkilöstökuissa on myös huomioitu kesäloma- ja muita sijaisia, ja koska toiminta lähenee normaalia, myös palkkioiden määrä on kasvanut. Palvelujen ostot ovat nousseet kovin paljon vuoden
2020 toteumaan nähden. Tämä johtuu leiririppikoulun majoitus- ja ravitsemuskustannuksista (vuonna 2020 ei ollut kesällä leirimuotoista rippikoulua) sekä Oitin seurakuntataloon kohdistuvista korjauksista pitkän tähtäimen suunnitelman
mukaan.
Annetut avustukset raamin mukaan oli tarkoitus säilyttää muuttumattomana.
Tämä on toteutunut, sillä annetut avustukset riippuvat myös paljon lahjoitus- ja
keräystuotoista, joita ei voi tarkkaan arvioida. Vuokrakuluissa ei ole muutosta.
Seurakunnalla on yksi vuokrakiinteistö, Hikiän toimitila, joka on lähinnä kasvatuksen ja palvelun toiminnan käytössä. Ostot tilikauden aikana on kuluerä, joka

6

HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 27.10.2021

10/2021

on pienentynyt. Johtuen opetus- ja kirjamateriaalin sekä lämmityksen ja sähkön
kustannusten arvion alenemisesta.
Tulopuolelta kirkollisverotuloarvioon ei ole tehty muutosta vuoteen 2021 nähden. Ennuste kansantalouden noususta on kuitenkin niin hyvä, että verotulojen
ennustetaan laskevan vasta voimakkaammin vuonna 2023.
Tuloslaskelmaosa ulkoinen

TOT 2020

TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

-100 481,29

-94 980,00

-90 400,00

Myyntituotot

-1 042,00

-1 100,00

-900,00

Maksutuotot

-58 354,53

-56 580,00

-54 190,00

Vuokratuotot

-13 422,83

-15 330,00

-16 130,00

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat

-12 431,82

-13 000,00

-10 600,00

Tuet ja avustukset

-10 383,24

-6 770,00

-6 980,00

Muut toimintatuotot

-4 846,87

-2 200,00

-1 600,00

1 419 368,68

1 522 150,00

1 583 623,00

868 198,94

925 310,00

980 730,00

Palkat ja palkkiot

716 996,95

745 310,00

792 500,00

Henkilösivukulut

163 065,06

180 000,00

188 230,00

Henkilöstökulujen oikaisuerät

-11 863,07
283 653,80

340 900,00

355 078,00

17 040,94

19 520,00

18 425,00

152 874,20

153 030,00

143 680,00

152 874,20

153 030,00

143 680,00

Annetut avustukset

69 617,81

55 110,00

57 030,00

Muut toimintakulut

27 982,99

28 280,00

28 680,00

TOIMINTAKATE

1 318 887,39

1 427 170,00

1 493 223,00

Kirkollisverotulot

-1 525 763,76

Toimintakulut
Henkilöstökulut

Palvelujen ostot
Vuokrakulut
Aineet ja tarvikkeet
Ostot tilikauden aikana

Valtionrahoitus
Verotuskulut
Kirkon rahastomaksut
Toiminta-avustukset
Rahoitustuotot- ja kulut

-1 522 000,00 -1 522 000,00

-162 600,00

-165 590,00

-163 200,00

22 395,34

22 300,00

20 700,00

137 119,02

137 200,00

134 200,00

-8 219,13
84,92

-180,00

-160,00

Korkotuotot

-83,02

-80,00

-60,00

Muut rahoitustuotot

-60,00

-200,00

-200,00

Korkokulut

182,88

Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot

45,06

100,00

100,00

-218 096,22

-101 100,00

-37 237,00

146 088,37

146 180,00

160 530,00

146 088,37

146 180,00

160 530,00

0,00

Tuotot

-79 799,27

Kulut

96 757,75

Siirrot rahastosta/rahastoon

-16 958,48

TILIKAUDEN TULOS

-72 007,85

45 080,00

123 293,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-72 007,85

45 080,00

123 293,00
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Työala: Muu seurakunnallinen toiminta/talousarvioavustukset





Suomen Lähetysseura, 11.820 €
Sley 5.470 €
SEKL 9.920 €
Kylväjä 6.000 €

 Merimieskirkko, 630 €
 Kirkon Ulkomaanapu 1.670 €
 Lomakoti Ilonpisara 600 €
 Kirkkokuoro 720 €
 Ryttylän Eräveikot 1.500 €
 Puuha-Marit 1.500 €
 Eläkeliiton kuoro 700 €
Yhteensä 40.530 €
Investointisuunnitelma vuodelle 2022
Investointisuunnitelman pohjana on lähinnä Oitin seurakuntatalon kuntotutkimus. Yksi tärkeimmistä investoinneista on kaukolämmön lämmönsiirtimen vaihtaminen uuteen sekä patteri- ja linjasulkuventtiilien uusiminen arviolta 30.000
euroa. Toinen tärkeä investointi on saada ilmastointi automatisoitua arviolta
9.000 euroa. Näiden investointien jälkeen seurataan energian kulutusta ennen
kuin lähdetään uusimaan mitään lämmitysmuotoa.
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää ja esittää edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi:
1) Toimintasuunnitelman ensi vuodelle
2) Käyttötalousosan työmuotojen tavoitteet ja talousarviot vuodelle 2022 ts.
Talousarvio 2022 ja toimintasuunnitelma 2023 – 2024 -kirjan
3) Talousarvioavustukset ensi vuodelle
4) Investointisuunnitelman
Päätös: 1) – 4) kohdat päätetään esityksen mukaan
Liitteet 4/Kneuv. 27.10.2021 § 165

LaVa-harkinta suoritettu; ei suoria vaikutuksia.
Toimenpiteet: Kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta, valmistelua
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HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
§ 166

PÖYTÄKIRJA 27.10.2021

10/2021

Hausjärven seurakunnan hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2022 (KV)
asia n:o 8
Hautainhoitorahaston toimita- ja taloussuunnitelma tulee hyväksyä erikseen.
Hautainhoitorahaston on ollut jo useita vuosia alijäämäinen. Palkkakustannuksia
on tarkasteltu seurakunnan ja hautainhoitorahaston välillä. Tarkastelussa päädyttiin laskea puistopuutarhurin palkkakustannusten osuus 50 prosenttiin.
Haudanhoitojen hinnasto on arvioitu uudestaan vuodelle 2022. Hinnasto on selkeytynyt ja yhtenäistynyt, sillä jokaisella Hausjärven seurakunnan hautausmaalla on sama hinta yhdenmukaisesta hoidosta. Liite 5
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää ja edelleen esittää
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle
2022.
Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 5 Kneuv. 27.10.2021 § 166

LaVa-harkinta suoritettu; ei suoria vaikutuksia.
Toimenpiteet: Kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta, valmistelua
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HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

§ 167

PÖYTÄKIRJA 27.10.2021

Muut mahdolliset asiat

10/2021

asia n:o 9

Puheenjohtajan päätösesitys: Muut asiat annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi.
Päätös: Muita asioita ei ole.
LaVa-harkinta: ei välittömiä vaikutuksia
Toimenpiteet:-Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

§ 168

Ilmoitusasiat

asia n:o 10

Puheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Päätös: Ilmoitusasioita ei ollut
LaVa-harkinta: ei välittömiä vaikutuksia
Toimenpiteet: --Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

§ 169

Muutoksenhaun ohjeistaminen

asia n:o 11

Puheenjohtaja antoi KL 24:3 § mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen / KL 24:4 §
mukaisen valitusosoituksen/ KL 24:5 § mukaisen muutoksenhakukiellon
(liite 6 )
Liite 6/ Kneuv. 27.10.2021 § 168
LaVa-harkinta: ei vaikutusta.
Toimenpiteet: Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

§ 170

Kokouksen päättäminen

asia n:o 12

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 21.28
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