
HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA 
Kirkkovaltuusto  

PÖYTÄKIRJA 8.12.2021  

1 
 

4/2021 

 
KOKOUSAIKA   Keskiviikkona 8.12.2021 klo 18.00 – 19.46  
KOKOUSPAIKKA   Oitin seurakuntatalo  
 
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET  Teppola Eero  puheenjohtaja, poissa   
   Haaparanta Malla teams  
   Hakola Martti  läsnä  

Heikkilä Maria-Elina teams   
Ihalainen Esko  läsnä  
Jokinen Päivi   länsä  
Juuri Anu  länsä  
Järvinen Laura  varapj toimii puheenjohtajana, 

länsä 
Kontula Eva   läsnä  
Kosenius Jari  läsnä  
Laakso-Piki Päivikki  poissa  
Lahtinen Saara-Leea poissa  
Masalin Kari   poissa  
Miettunen Outi  teams 

Pajunen Laura  poissa 
Palkkimäki Heikki läsnä  
Puranen Anne  läsnä 
Reunanen Kai  läsnä  
Silván Timo  läsnä  
   

  
MUUT SAAPUVILLA OLLEET  Kauranne Jussi  kirkkoneuvoston pj, läsnä  
   Mäki-Laurila Hanna-Maija  talouspäällikkö , läsnä   
   Ollila Maaret  varajäsen, poissa 
       
ASIAT   §§ 42 –  56 
 
ALLEKIRJOITUS    
   

puheenjohtaja  sihteeri 
 

   ……………………  ……………………….. 
   Laura Järvinen  Hanna-Maija Mäki-Laurila  
     
 
                               
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU   aika ja paikka  
   ke 8.12.2021 Hausjärvi 
 

  
allekirjoitukset  
 
……………………………….. …………………………………

 Esko Ihalainen  Päivi Jokinen 
 
Pöytäkirja on ollut yleisesti   Aika ja paikka  
nähtävänä   10.12.2021 – 9.1.2022  

  

 
Todistaa          Virka-asema   Allekirjoitus  
 
 
                                                                                                Asianmukaisesti allekirjoitetusta   
                                pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
 
 
                                                                   _______/_______ 2021________________________________________ 
                                                                                                                puheenjohtaja/pöytäkirjanpitäjä/kirkkoherra 
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§ 42 Kokouksen avaus                   asia n:o 1 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.     
 
 
§ 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   asia n:o 2 
 

Kirkkovaltuuston kokouksesta on kuulutettu Aamupostissa tiistaina 30.11.2021.     
Asialista on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 
1.12.2021 – 8.12.2021.  Kokouskutsut postitettiin valtuutetuille keskiviikkona 
1.12.2021. Hausjärven seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma postitettiin 
valtuutetuille torstaina 25.11.2021    
(KJ 8:5)  
 
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä 
on saapuvilla (KL 7:4). 
Suoritetun nimenhuudon mukaan paikalla oli 12   valtuutettua, etäyhteyden 
päässä 3  valtuutettua ja  - varavaltuutettuja sekä etäyhteyden päässä  - vara-
valtuutettuja. 
 

 Päätösesitys:  
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös:  Päätetään esityksen mukaan. 

 
 
§ 44 Esteiden hyväksyminen    asia n:o 3 
  
 Päätösesitys: 
 Käsitellään kokouksesta poissa olevien valtuutettujen ilmoittamat esteet läsnä-

ololleen. Esteet hyväksymällä hyväksytään heidän varajäsenensä läsnä oleviksi 
valtuuston istunnossa.  

 Kv työjärjestys 2 §  
  

Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
§ 45 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen                  asia n:o 4 
 
 Päätösesitys: 

Aakkosjärjestystä noudatettavan pöytäkirjan tarkastusvuorokäytännön mukaan 
pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Esko Ihalaista ja Martti Hakolaa.    
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.     

 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Ihalainen ja Päivi Jokinen 
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§ 46 Pöytäkirjan nähtävillä olo                                   asia n:o 5 
  

Pöytäkirja tai päätös on pidettävänä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaa-
timuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25:3).  
 
Päätösesitys: 
Hausjärven seurakunnan 8.12.2021 pidetyn kirkkovaltuuston kokouksen tarkas-
tettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa ajalla 10.12.2021 – 
9.1.2022 viraston aukioloaikana klo 9 – 13.00.  
 

 Päätös: Esityksen mukaan 
 

 
§ 47 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi   asia n:o 6 
 
 Päätösesitys: 

Kokouksen esityslista (liite 1) hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.  
  
 Päätös: Lisätään talouspäällikön asia ilmoitusasioihin, muuten esityslista hy-

väksytään esityksen mukaan. 
  
Liite 1/ Kvalt. 8.12.2021 § 47  
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§ 48 Hausjärven seurakunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 

2022       asia n:o 7 
 
  

Viite: Kirkkoneuvoston kokous 10/2021 27.10.2021 § 165 
 …………………………………….. 
 

§ 165          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 maa-
liskuussa 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 koronarajoi-
tusten saartama. Keväällä on aloitettu rokottaa korona-virusta vastaan, mikä on nostanut maail-
malla pörssikurssien arvoa. Taantuma ei ollutkaan viime vuonna niin suuri kuin oli odotettu. Liik-
kumis- ja kokoontumisvapautta on kuitenkin rajoitettu, mutta keväällä tautitapaukset ovat vähen-
tyneet siinä määrin, että rajoituksia tultaneen jo kesän korvalla purkamaan hallitusti. 
 
Talouden toipuminen kuitenkin viivästyy, sillä rokottaminen on hidasta. Suomen talouden kohen-
tuminen siirtyy syksylle 2021 kun vientikysyntä ja kotitalouksien kulutus lähtee nousemaan. Vuo-
delle 2022 Pellervon taloustutkimuksen mukaan Suomen talouden kasvu olisi 3,5 prosenttia, mut-
ta 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 2019 2020 2021 2022 2023 

Asukasluku -1,87 % -1,02 % -0,12 % -0,96 % -0,91 % 

Jäsenmäärä -3,32 % -2,06 % -1,57 % -2,41 % -2,39 % 

Kirkollisveroa maksavat 3,90 % -1,77 % -1,63 % -2,41 % -2,38 % 

            

Suhde: Jäsenmäärä/asl. 2019 2020 2021 2022 2023 

Hausjärvi 72 % 71 % 70 % 69 % 68 % 

Hiippakunta 69 % 69 % 68 % 67 % 66 % 

Koko maa 69 % 68 % 67 % 65 % 64 % 

            

Suhde: Veroa maksavat/asl 2028 2029 2030     

Hausjärvi 43 % 42 % 41 %     

Hiippakunta 42 % 41 % 41 %     

Koko maa 41 % 40 % 39 %     
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Kirkollisvero 1000 e 2019 2020 2021 2022 2023 

Hausjärvi 1 574 1 526 1 525 1 439 1 435 

Muutos-% 2,5 % -3,1 % 0,0 % -5,6 % -0,3 % 

 
Hausjärven seurakunnan veroprosentti on 1,75 ja se on kuitenkin keskitasoa korkeampi, joten 
raamia tehtäessä ei ole ajateltu nostettavan veroprosenttia.  
 
Korona-viruksesta johtuvien rajoitusten takia seurakunnan tilinpäätös osoitti ylijäämäistä tulosta. 
Vuoden 2020 toimintakulut alittuivat runsaat 8 prosenttia eli noin 128 600 euroa. Raamissa ve-
roennustetta 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 budjetoinnis-
sa huomioidaan vuoden 2020 toteuma, johon voi kuitenkin varovaisuuden periaatteella lisätä 
tuottoja, sillä vuosi 2020 oli poikkeuksellinen korona-viruksen takia. Retki- ja leiritoiminta oli kes-
keytettynä.  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 oh-
jeistusta. Talousarviotilien sisältö on hyödyllistä tallentaa itselleen tiedostoksi, jotta pystyy seu-
raamaan mitä hankintoja määrärahalla vuoden aikana tehdään.  
 
Työalojen tulee laatia ehdotukset sekä leiri- ja retkimaksuista / asiakas että maksettavista ker-
honohjaaja- ja isoispalkkioista kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi. Maksutuottojen budjetointi pe-
rustuu laskentaan.  
 
Jos työaloilla on esiintyviä taiteilijoita, heidän palkkionsa tulee arvioida myös joko palvelujen os-
toihin tai palkkioihin. Palkkoihin lasketaan taloustoimiston toimesta työnantajakulut. 
 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion laadintaohjeet ja raamit ta-
lousarviovuodelle 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 alkamisvuo-
si ja kaikki toiminta lopetettiin ja kiinteistöt suljettiin seurakuntalaisilta. Korona-ajan tuotot ja ku-
lut jäivät vähiin. Vuonna 2022 odotetaan täyttä toimintaa, jolloin annettu raami on auttamatto-
masti 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 nor-
maalia, 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 toteutu-
nut, sillä annetut avustukset riippuvat myös paljon lahjoitus- ja keräystuotoista, joita ei voi tark-
kaan 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 on pienentynyt. Johtuen opetus- ja kirjamateriaalin sekä lämmityksen ja sähkön 
kustannusten arvion alenemisesta.  



HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA 
Kirkkovaltuusto  

PÖYTÄKIRJA 8.12.2021  

6 
 

4/2021 

Tulopuolelta kirkollisverotuloarvioon ei ole tehty muutosta vuoteen 2021 nähden. Ennuste kan-
santalouden noususta on kuitenkin niin hyvä, että verotulojen ennustetaan laskevan vasta voi-
makkaammin 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 

Toimintakulut 1 419 368,68 1 522 150,00 1 583 623,00 

Henkilöstökulut 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     

Palvelujen ostot 283 653,80 340 900,00 355 078,00 

Vuokrakulut 17 040,94 19 520,00 18 425,00 

Aineet ja tarvikkeet 152 874,20 153 030,00 143 680,00 

Ostot tilikauden aikana 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 -1 522 000,00 -1 522 000,00 

Valtionrahoitus -162 600,00 -165 590,00 -163 200,00 

Verotuskulut 22 395,34 22 300,00 20 700,00 

Kirkon rahastomaksut 137 119,02 137 200,00 134 200,00 

Toiminta-avustukset -8 219,13     

Rahoitustuotot- ja kulut 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 45,06 100,00 100,00 

VUOSIKATE -218 096,22 -101 100,00 -37 237,00 

Poistot ja arvonalentumiset 146 088,37 146 180,00 160 530,00 

Suunnitelman mukaiset poistot 146 088,37 146 180,00 160 530,00 

Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 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 

 
 

 Työala: Muu seurakunnallinen toiminta/talousarvioavustukset 
  

 Suomen Lähetysseura, 11.820 € 
 Sley 5.470 € 
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 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 tärkeim-
mistä investoinneista on kaukolämmön lämmönsiirtimen vaihtaminen uuteen sekä patteri- ja lin-
jasulkuventtiilien 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  

…………………………………… 
 

 KV 8.12.2021 
 
 

Päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy  
1) Talousarvio avustukset vuodelle 2022 
2) Investointisuunnitelman vuodelle 2022 
3) Toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022 sekä suunnitelma vuo-
sille 2023 – 2024; muodostavat kirjan Talousarvio 2022 ja Talous- ja toiminta-
suunnitelma 2023 - 2024 
Päätös: 
1) Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvioavustukset vuodelle 2022, mutta pyytää 
kirkkoneuvostoa selvittämään Ilonpisaran tuen jatkamisen perusteet. 
2) Esityksen mukaan 
3) Esityksen mukaan 

  

Liite 2 Kvalt. 4/2021 8.12.2021 § 48  
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: taloustoimisto 
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk 
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§ 49 Hausjärven seurakunnan hautainhoitorahaston toiminta- ja talous-

suunnitelma vuodelle 2022   asia n:o 8 
  
  

Viite: Kirkkoneuvoston kokous 10/2021 27.10.2021 § 166 
 …………………………………………………… 
 
 § 166 Hausjärven seurakunnan hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelma 

vuodelle 2022 (KV)   asia n:o 8 
 
  Hautainhoitorahaston toimita- ja taloussuunnitelma tulee hyväksyä erikseen. Hautainhoitorahas-

ton on ollut jo useita vuosia alijäämäinen. Palkkakustannuksia on tarkasteltu seurakunnan ja hau-
tainhoitorahaston välillä. Tarkastelussa päädyttiin laskea puistopuutarhurin palkkakustannusten 
osuus 50 prosenttiin.  

 Haudanhoitojen hinnasto on arvioitu uudestaan vuodelle 2022. Hinnasto on selkeytynyt ja yhte-
näistynyt, sillä jokaisella Hausjärven seurakunnan hautausmaalla on sama hinta yhdenmukaisesta 

hoidosta. Liite 5 
  
 

Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää ja edelleen esittää kirkkovaltuustolle hyväk-
syttäväksi 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  
………………………………………… 

 
KV 8.12.2021 

 
Päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Hautainhoitorahaston ta-
lousarvion vuodelle 2022.  

 
Päätös: Esityksen mukaan. 

  
 
Liite 3 Kvalt. 8.12.2021 § 49 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: taloustoimisto 
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk 
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§ 50 Hausjärven kirkon lämmitys- ja valaistusvalvontalaitteiston päivittä-

minen     asia n:o 9 
 
 Viite: Kirkkoneuvoston kokous 11/2021 17.11.2021 § 177 

…………………………………………… 
 

§ 177          Hausjärven kirkon lämmitys- ja valaistusvalvontalaitteiston päivittäminen
     asia n:o 7 

 
Hausjärven kirkon Computec-ohjelma vaatii päivittämistä. Tällä ohjelmalla valvotaan ja ohjataan 
kirkon lämmitystä ja ulkovalaistusta. Kun kirkon kannettava tietokone vaihdettiin uuteen, tämä 
uusi käyttöjärjestelmä ei tue enää vanhaa alakeskusohjelmaa. Järjestelmä on kytketty kirkko-
verkkoon. 
Computec-ohjelman on toimittanut Caverion Oy, josta asiantuntija kävi toteamassa ongelman. 
Ongelman ratkaisemiseksi tarvitsee uusia keskusyksikkö ja piirtää kuvat uudestaan, jotka tallen-
netaan keskusyksikköön eivätkä enää ole tietokonesidonnaisia. Samoin tehdään valmius, että kir-

kon säätöjärjestelmiä voidaan valvoa myös muista kiinteistöistä. It-alue hoitaa Caverion Oy:n 
kanssa yhteistyönä etäkäytön muista kiinteistöistä. 
Tämä työ tulee maksamaan 3.658 euroa sis. alv. Samalla vaihdetaan alakeskuksen säätimen pa-
risto, jotta ohjelmat eivät katoa sähkökatkoksen aikana.  
 
Talousarviossa investoinneissa on varattuna yllättäviin menoihin 20.000 euroa, jota tullaan käyt-
tämään tähän Computec-ohjelman päivittämiseen. 
Varaudutaan 4.000 euroon, jos tulee vielä jotain yllättävää.  
 
Talouspäällikön päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että varataan ennalta-arvaamattomiin menoihin vara-
tusta rahasta 4.000 euroa Hausjärven kirkon Computec-ohjelman päivittämiseen sekä etäkäytön 
mahdollistamiseen lämmitys- ja ulkovalo-ohjaukselle.  

 
Päätös: Esityksen mukaan. 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta  
Toimenpiteet: - 
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta 

……………………………………….. 

 KV 8.12.2021 

Päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy 4.000 euron siirron en-
nalta-arvaamattomiin investointeihin varatuista varoista Hausjärven kirkon 
lämmitys- ja ulkovalo-ohjausjärjestelmän päivittämiseen.  
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: taloustoimisto 
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk 
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§ 51 Investointien osavuosikatsaus    asia n:o 10 
 

Viite: Kirkkoneuvoston kokous 11/2021 17.11.2021 § 180 
 ………………………………… 
 

§ 180 Investointien osavuosikatsaus (KV)   asia n:o 10 
 

Hausjärven seurakunnan investoinneista eivät kaikki ole vielä valmistuneet lokakuun loppuun 
mennessä. Mommilan sähkötaulun uusimista ei tarvinnut suorittaa, sillä vanha sähkötaulu tarkas-
tettiin ja heloja kiinnitettiin. Mommilan kirkon lämmityksen kontaktori uusittiin, sillä se oli tullut jo 
käyttöikänsä päähän. Investoinnin vaativat korjaukset ja muutoksen suoritettiin 9.11., joten kus-
tannustieto on vielä tulematta. 
Mommilan kirkon vesikaton maalaus on valmistunut ja investointikustannukset jäivät reilusti arvi-
oidusta eli alittivat 21529,80 euroa. Samoin Hausjärven kirkon etelä-päädyn sadevesiviemäröin-
nin kustannukset jäivät arvioidusta. Kustannukset olivat 1500,06 euroa. Hausjärven kirkon kivija-
lan sekä kirkon sivurakennuksen kivijalan korjaus ja maalaus ylittivät arvion 2092,00 eurolla. Oitin 

seurakuntatalossa tehtiin LVV- kuntotutkimus & ISR-peruskuntoarvio sekä Lämmitystapavertailu 
takaisinmaksuaikoineen. Tämä investointi ylittyi hieman siitä huolimattakin, että siihen anottiin li-
sätalousarvio. Ylitys oli kuitenkin vain 337,64 euroa. Tämän investoinnin kustannukseksi tuli 
11 037,64 euroa. 
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päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto käsittelee investointien toteumien ylitykset ja alitukset ja esittelee ne kirkkoval-
tuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Päätös:  Esityksen mukaan. 
 
LaVa-harkinta: ei vakutusta 
Toimenpiteet:  kvalt.sihteeri 
Muutoksenhaku:  muutoksenhakukielto 

 
 

……………………………………….. 
KV 8.12.2021 

 

Päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi investointien toteuman ylityk-

sen ja alitukset.  

 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Investointiosa toteumaver-
tailu 31.10.2021 

TA kulu-
va2021 

Talousar-
viomuu-
tokset 

Talousar-
vio muu-
tosten 
jälkeen 

Toteuma 
2021 

Yli/ali T-% 

Varaus ennalta arvaamat-
tomiin investoint 

20 000,00   20 000,00   20 000,00   

Mommilan kirkon katon 
maalaus 

30 000,00   30 000,00 8 470,20 21 529,80 28,2 

Mommilan kirkon sähkötau-
lun uusiminen 

4 500,00   4 500,00   4 500,00   

Oitin srk-talo hankesuun. 
LVI 

6 200,00 4 500,00 10 700,00 11 037,64 -337,64 103,2 

Pääkirkon Etelä päädyn 

sadevesiviemäröin 
4 000,00   4 000,00 1 500,06 2 499,94 37,5 

Kirkon kivijalan ja ulko.rak 
sokkelin ko 

5 100,00   5 100,00 7 192,00 -2 092,00 141,0 

Kokonaistulos 69 800,00 4 500,00 74 300,00 28 199,90 46 100,10 38,0 



HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA 
Kirkkovaltuusto  

PÖYTÄKIRJA 8.12.2021  

11 
 

4/2021 

LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: taloustoimisto 
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk 
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§ 52  Eron myöntäminen seurakunnan luottamustehtävästä asia n:o 11 
 
 

Viite: Kirkkoneuvoston kokous 11/2021 17.11.2021 § 182 
………………………………. 

 
§ 182  Eron myöntäminen seurakunnan luottamustehtävästä  asia n:o 12  

  
Eron seurakunnan luottamustehtävistä myöntää se toimielin, joka ov valinnut luottamushenkilön. 
(KL 26: 3, 6) 

 
 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittu Esko Ihalainen on anonut eroa kirkkoneuvoston 

varapuheenjohtajan tehtävästä 1.1.2022 alkaen (liite 5, ei julkinen).  
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto toteaa eroanomuksen saapuneeksi ja pyytää kirk-
kovaltuustoa valitsemaan kirkkoneuvostoon uuden varapuheenjohtajan vuodeksi 2022.  

 
Päätös: Kirkkoneuvosto toteaa eroanomuksen saapuneen ja suosittelee kirkkovaltuustolle, että 
Esko Ihalaiselle myönnetään ero kirkkoneuvoston jäsenyydestä. 
 
Liite 5/ Kneuv. 17.11.2021 § 182 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta  
Toimenpiteet: ptk-ote asianosaiselle sekä kvalt sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

 ………………………………. 

KV 8.12.2021  

Liite 4/ Kneuv. 8.12.2021 § 52 (ei julkinen) 
 

Päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että eroanomus on saapunut, ja suo-
sittelee Esko Ihalaiselle myönnettävän eroa kirkkoneuvoston jäsenyydestä. 

 
Päätös: Esko Ihalaiselle myönnetään ero kirkkoneuvoston jäsenyydestä. Tode-
taan, että Esko Ihalaisen varajäsen Timo Silván siirtyy kirkkoneuvoston varsi-
naiseksi jäseneksi ja Esko Ihalainen hänen varajäsenekseen. Timo Silván vali-
taan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi 1.1.2022 alkaen. 

 
Liite 4/ Kneuv. 8.12.2021 § 52  
LaVa-harkinta: ei vaikutusta  
Toimenpiteet: asianosainen, taloustoimisto 
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk 
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§ 53 Radanrakentajan hautausmaan kunnostamiseen varatun lisätalous-

arvion siirto vuodelle 2022    asia n:o12 
 
 

Viite: Kirkkoneuvoston kokous 11/2021 17.112021 § 183 
 ……………………………………… 
 

§ 183    Radanrakentajan hautausmaan kunnostamiseen varatun lisätalousarvion siirto 
vuodelle 2022 (KV)   asia n:o 13 

 
 
Viite: KV 8/2021 13.10.2021 
………………………………. 
 
§ 36 Hautausmaakatselmuksen perusteella lisätalousarvio Radanrakentajan hautaus-
maan kunnostamiseen myrskyn jälkeen  asia n:o 9 

 
 Viite: Kirkkoneuvoston kokous 8/2021 15.9.2021 § 136 

…………………………………………… 
 

§ 136 Hautausmaakatselmuksen perusteella lisätalousarvio Radanrakentajan hautaus-
maan kunnostamiseen myrskyn jälkeen (KV)  asia n:o 11 

 
Seurakunnan hautausmaakatselmus suoritettiin 7.9.2020 klo 15 – 17. Läsnä olivat Heikki Palkki-
mäki, Saila Nummela ja Hanna-Maija Mäki-Laurila. Katselmuksessa todettiin seuraavaa:  
Keskusteltiin hautojen kuulutuksista, joista on hallinta-aika päättynyt. Asia tuodaan esille kirkko-
neuvostoon. Toinen pääasia oli Radanrakentajan hautausmaata kohdannut myrskytuho, joka tuli 
yllätyksenä. Yksi puu oli kaatunut aidan päälle, mutta henkilö- ja rakennusvahingoilta vältyttiin. 
Hautausmaalla on useita suuria puita, jotka kuuset olisi hyvä kaataa. Männyt jätetään. Tämän 
suuruusluokan korjaukseen ei oltu varauduttu talousarviossa. Puiden kaato sekä kantojen pois-
taminen sekä mahdollinen toimenpidelupa ovat arviolta 3.000 euroa. Kaadetuista puista on tar-
koitus sahauttaa lautaa, hautausmaan aidan uusimista varten. Tämä sahaus olisi arviolta 500 eu-
roa. Näitä toimenpiteitä varten tarvitaan yhteensä 3.500 euron lisätalousarvio, jotta pystytään 

saattamaan Radanrakentajan hautausmaa kuntoon ennen talven tuloa, ja saadaan puut sahattua 
laudoiksi. Kustannukset tulevat siunauskappelin (varikko, hautausmaat) kustannuspaikalle asian-
tutijapalvelut tilille. 
 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu laadittuun hautaus-
maakatselmusmuistioon ja merkitsee sen tiedoksi. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 3.500 
euron lisätalousarviota hautatoimeen, jotta saadaan Radanrakentajan hautausmaa kuntoon en-
nen talven tuloa ja laudat sahautetuksi. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
Liite 6 /Kneuv. 15.9.2021 § 136 
LaVa-harkinta: ei suoria vaikutuksia.  
Toimenpiteet: k-valt sihteeri 
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto 

……………………………………….. 

 KV 13.10.2021 

Päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy 3.500 euron lisätalousarvion hautatoimeen, 
jotta saadaan Radanrakentajan hautausmaa kuntoon ennen talventuloa ja laudat sahautetuksi. 
 
Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyy Radanrakentajien hautausmaalle 
3.500 euroa lisätalousarvioksi, jotta saadaan huonokuntoiset puut kaadetuksi, tämän jälkeen 

hautausmaa siistityksi sekä laudat sahatuksi, talven aikana. Radanrakentajien hautausmaalle 
tehdään kokonaissuunnitelma, aita mukaan lukien. 
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Liite 4 Kvalt 13.10.2021 § 36 
LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote hautausmaatoimisto 
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk 

 
 ………………………… 
 KN 17.11.2021 
 
 Radanrakentajien hautausmaan kunnostaminen vaati maisemaluvan hakemisen kunnalta, ja 

maisemalupa tuli lainvoimaiseksi 5.11.2021. Tällä hetkellä ollaan kuitenkin niin vuoden lopussa, 
että siirretään hanke vuoden 2022 puolelle, keväällä aloitettavaksi. 

 
 

Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Radanrakentajien 
hautausmaan kunnostamiseen myönnetty määräraha siirretään vuodelle 2022 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta  

Toimenpiteet: ptk-ote k-valt sihteerille  
Muutoksenhaku: ei muutoksen hakua 

 
 ………………………… 
 KV 8.12.2021 
 
  

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Radanrakentajien 
hautausmaan kunnostamiseen myönnetty määräraha siirretään vuodelle 2022 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

LaVa-harkinta: ei vaikutusta  
Toimenpiteet: ptk-ote k-valt sihteerille  
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 30 vrk 
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§ 54 Ilmoitusasiat    asia n:o 13 
  

Kirkkoneuvoston kokousvaraukset keväälle 2022 
12.1. klo 17.30 Oitin seurakuntatalo 
9.2. klo 17.30 Oitin seurakuntatalo 
9.3. klo 17.30 Oitin seurakuntatalo 
30.3. klo 17.30 Oitin seurakuntatalo 
13.4. klo 17.30 Oitin seurakuntatalo 
11.5. klo 17.30 Oitin seurakuntatalo 

 
 Kirkkovaltuuston kokousvaraus keväälle 2022 

18.5. klo 17.30 Oitin seurakuntatalo 
 
 Strategiatyöskentely keväällä 2022 
 Strategiapäivä 2.4.2022 Oitin seurakuntatalo 
 

Oitin seurakuntatalon kuntokartoitus ja lämmitystapavertailu on tehty syksyllä 
2021 

      
 Päätösesitys: Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.  

 
Päätös: Esityksen mukaan 

 

LaVa-harkinta: Ei vaikutusta  
Toimenpiteet: Kirkkoneuvosto, täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta  
Muutoksenhaun ohjeistus: Ei valitusoikeutta 
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§ 55 Valitusosoituksen antaminen   asia n:o 14 
  

Puheenjohtaja antaa KL 24:n mukaisen valitusosoituksen (liite 5). 
 

Liite 5/Kvalt 8.12.2021 § 55 
LaVa-harkinta: Ei vaikutusta  
Toimenpiteet: kirkkovaltuusto, täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta  
Muutoksenhaun ohjeistus: Ei valitusoikeutta 
 

  
§ 56 Kokouksen päättäminen    asia n:o 15 
 
 
 Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.46 
 
 


