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HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
§1

PÖYTÄKIRJA 12.1.2022

Kokouksen avaus ja alkuhartaus

1/2022
asia n:o 1

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 ja piti alkuhartauden.
§2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

asia n:o 2

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4).
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 5.1.2022. Suoritetun nimenhuudon mukaan kokouksessa oli läsnä 9 kirkkoneuvoston jäsentä
ja 1 varajäsen, etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistui 5 jäsentä ja 1 varajäsen.
Puheenjohtajan päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
§3

Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

asia n:o 3

Puheenjohtajan päätösesitys: Aakkosjärjestystä noudattavan pöytäkirjan
tarkastajakäytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Maria-Elina
Heikkilää ja Päivi Jokista. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eila Karjalainen ja Heikki Palkkimäki.
§4

Pöytäkirjan nähtävillä olo

asia n:o 4

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on
nähtävillä 14.1. – 27.1.2022 kirkkoherranvirastossa Hikiäntie 51:ssä virka-aikana klo 9–13.
Päätös: Esityksen mukaan.
§5

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

asia n:o 5

Puheenjohtajan päätösesitys: Kokouskutsussa oleva esityslista (liite 1) hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksytään muutoksella, että kohtaan muut mahdolliset asiat on tullut yksi lisäys koskien edustajan valitsemista Julistuksen johtokuntaan vuodeksi
2022.
Liite 1 /Kneuv. 12.1.2022 § 5
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§6

PÖYTÄKIRJA 12.1.2022

1/2022

8.12.2021 pidetyn kirkkovaltuuston kokouksen laillisuusvalvonta ja
päätösten toimeenpano
asia n:o 6
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 8.12.2021 Oitin seurakuntatalossa. Kokouksen pöytäkirja on liitteenä 2. Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten laillisuusvalvonta ja tehtyjen päätösten toimeenpanokelpoisuus tarkastetaan käymällä kokouksen pöytäkirja läpi.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 8.12.2021 pidetyssä kokouksessa
tehdyt päätökset ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia.
Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 2 /Kneuv 12.1.2022 § 6
LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.
Toimenpiteet: Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk
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§7

PÖYTÄKIRJA 12.1.2022

1/2022

Hausjärven seurakunnan ja lomakotiyhdistys Ilonpisara ry:n suhteen
selvittäminen
asia n:o 7
Vuoden 2022 talousarvion valmistelun yhteydessä kirkkovaltuustossa heräsi
keskustelu lomakotiyhdistys Ilonpisaralle maksettavasta avustuksesta, sen perusteista ja tarpeellisuudesta. Kirkkoherra ei osannut suoralta kädeltä vastata
kysymyksiin, mutta kokouksen aikana suoritetun pikaisen googlauksen tuloksena selvisi, että

”Lomakoti Ilonpisara on itsenäinen, kristillisellä pohjalla toimiva sosiaalista
toimintaa harjoittava loma- ja hoivakoti. Se on toiminut Hämeenlinnassa yhtäjaksoisesti jo vuodesta 1957. Ilonpisara tarjoaa mainion mahdollisuuden
asumiseen, virkistymiseen, rentoutumiseen ja kuntoutumiseen…
Asiakaskuntaamme ei ole mitenkään maantieteellisesti rajoitettu, vaan
otamme vastaan asiakkaita paitsi koko Suomesta myös ulkomailta (esim. paluumuuttajat)…
Lomakoti Ilonpisaran jäsenistö muodostuu Tampereen hiippakunnan seurakunnista, sekä yksityisistä henkilöjäsenistä.”
Hausjärven seurakunta on ilmeisesti liittynyt Ilonpisara ry:n jäsenistöön ns hyvinä vuosina, jolloin taloudellisia resursseja tuntui riittävän. Tilanteen muututtua
on syytä karsia rönsyjä ja päästä eroon kaikesta sellaisesta, joka ei ole Hausjärven seurakunnan toiminnan kannalta keskeistä ja merkittävää.
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto pyytää diakonian työalapastoria, kappalainen Hans Grönholmia selvittämään kirkkoneuvoston seuraavaan
kokoukseen käsiteltäväksi Hausjärven seurakunnan jäsenyyden historian sekä
jäsenyydestä eroamisen mahdollisuuden ja sen aikataulun.
Päätös: Esityksen mukaan.
LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.
Toimenpiteet: ptk-ote kappalaiselle
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto
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§8

PÖYTÄKIRJA 12.1.2022

1/2022

Henkilökohtaisen suorituslisän maksaminen 1.1.2022 alkaen asia n:o 8
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 26 pykälän mukainen suorituslisä otettiin
käyttöön seurakunnissa vuoden 2020 alusta. Suorituslisää koskevassa järjestelmässä työntekijälle/viranhaltijalle voidaan maksaa euromääräistä suorituslisää
työsuorituksen perusteella, siihen tarkoitettujen varojen puitteissa. Työnantaja
on päättänyt suorituslisän arviointiperusteluista ja järjestelmän kirjallisista kuvauksista sekä suorituslisän maksamisesta. Arviointijakso on päättynyt ja työnantaja esittää suorituslisän maksamista liitteen 3 (salainen) mukaan, jaetaan
kokouksessa.
Suorituslisää maksetaan 1.1.2022 alkaen kuukausittain kalenterivuoden ajan.
Määräaikaisille työntekijöille/viranhaltijoille, jotka ovat arviointijaksoa lyhyemmässä, mutta vähintään 4 kuukautta kestävässä palvelussuhteessa, maksetaan
suorituslisä kertasuorituksena palvelussuhteen päättyessä.
Suorituslisäkeskusteluja on käyty 1 – 2 kertaan vuoden 2021 aikana jokaisen
yleisen palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvan henkilön kanssa. Kausityöntekijöiden (palvelussuhde vähintään neljä kuukautta) kanssa käydään suorituslisäkeskustelu, kun he aloittavat palvelussuhteen.
Hausjärven seurakunnassa ei ole tehty muutosta suorituslisän arviointiperusteihin, jotka ovat työssäsuoriutuminen, aloitteellisuus, kehityshakuisuus ja innovointikyky sekä yhteistyökyky. Työsuorituksen arviointiperustelujen muutoksesta tulee käydä täytäntöönpanoneuvottelut, jonka seurauksena arviointikriteerit tulevat myös kirkkoneuvostoon päätettäväksi.
Arviointijakson jälkeen käydään suorituslisäkeskustelu henkilöstön kanssa,
minkä perusteella arvioidaan työsuoritusta asetetuilla kriteereillä. Jokainen esihenkilö käy keskustelun alaistensa kanssa. Operatiivisessa työskentelyssä nähdään työntekijän suoritus välittömästi, joka antaa painoarvoa arvioinnille. Tällä
perusteella suorituslisään oikeuttavien arvioiden perusteella maksettavien eurojen jako voidaan tehdä viranhaltijatyönä. Talousarviossa on annettu määräraha
suorituslisään, joka vuodelle 2022 on 10.561,00 euroa.
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto määrittää liitteen 3 salaiseksi,
ja hyväksyy suorituslisän maksamisen liitteen 3 mukaan.
Kirkkoneuvosto antaa kirkkoherralle ja talouspäällikölle valtuudet tehdä päätös
maksettavien suorituslisäeurojen määrästä suorituslisään varattavien määrärahojen puitteissa vuoden 2023 alusta lähtien.
Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 3/Kneuv. 12.1.2022 § 8
LaVa-harkinta: Tehty, ei välittömiä vaikutuksia
Toimenpiteet: Ptk-ote asianosaisille
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk
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§9

PÖYTÄKIRJA 12.1.2022

Koronavapaa henkilöstölle

1/2022
asia n:o 9

Julkisella sektorilla on puhuttu koronalisästä, jolla huomioidaan työntekijöille aiheutuneita ylimääräistä suunnittelua ja työtä sekä vastuunkantoa koronaviruspandemian aikana.
Hausjärven seurakunnassa on korona-aikana otettu suuri askel jumalanpalvelusten ja muiden toimintojen striimaamisessa nettiin. Kokouksiin on ollut mahdollista osallistua sähköisesti. Kauppa-apua on tarjottu kuntalaisille ja siihen
osallistui yli työalojen henkilöstöä. Työntekijät ovat joustaneet ja muuttaneet
toimintatapaa aina tuomiokapitulista ja AVI:sta tulleiden ohjeiden mukaan.
Tämä on aiheuttanut ylimääräistä työtä ja järjestelyä.
Työntekijöitä on mahdollista palkita kertaluonteisesti joko lisäpalkkioina tai antamalla vapaata.
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että palkitsemismuoto on yksi ylimääräinen palkallinen
vapaapäivä. Kirkkoneuvosto päättää vielä, että koronavapaa annetaan Hausjärven seurakunnan työntekijöille/viranhaltijoille, jotka ovat olleet palvelussuhteessa 1.4.2020 – 31.12.2021 ja jos palvelussuhde on vielä voimassa
31.12.2021 (ei koske virkavapaalla olevia). Koronavapaa-anomus tulee tehdä
31.1.2022 mennessä ja se on käytettävä viimeistään 31.5.2022.
Päätös: Esityksen mukaan.
LaVa-harkinta: Tehty, ei välittömiä vaikutuksia
Toimenpiteet: Ptk-ote asianosaisille
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk
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§ 10

PÖYTÄKIRJA 12.1.2022

Ma oa toimistosihteerin palvelussuhde 1.1. – 31.12.2022

1/2022
asia n:o 10

Seurakunnan nykyinen ma oa toimistosihteeri on ollut seurakunnan palveluksessa 1.4.2021 – 31.12.2021 täysiaikaisen kanslistin jäätyä eläkkeelle
31.5.2021.
Kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtäviin kuuluu tällä hetkellä mm. puheluiden ja varausten vastaanotto, kirjuriyhteistyö sekä palkka-aineiston tallentaminen, laskutus ym. taloushallinnon avustavia tehtäviä sekä kirkkoneuvoston
sihteerinä toimiminen. Nykyinen toimistosihteeri on omaksunut tehtävät erittäin
hyvin.
Hausjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa tarvitaan toimistosihteerin tehtävään henkilö. Tällä hetkellä, johtuen Hausjärven seurakunnan vuonna 2022
laadittavien kiinteistö- ja henkilöstöstrategioiden takia, nykyiselle toimistosihteerille tarjotaan määräaikaista osa-aikaista palvelussuhdetta vuoden 2022
ajaksi.
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää palkata nykyisen toimistosihteerin määräaikaiseen, osaaikaiseen toimistosihteerin työsopimussuhteiseen tehtävään kirkkoherranvirastoon ajalle 1.1. – 31.12.2022.
Päätös: Esityksen mukaan. Tiina Alastalo oli poissa pykälän käsittelyn ajan.
LaVa-harkinta: Toimenpiteet: Ptk-ote asianosaisille
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk
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§ 11

PÖYTÄKIRJA 12.1.2022

1/2022

Seurakunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset 1.11. – 31.12. 2021
asia n:o 11
Luettelo tehdyistä viranhaltijapäätöksistä 1.11.2021 alkaen
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
15/2021
16/2021

Päätös määräaikaisen lastenohjaajan palkkaamisesta ajalle 1.1.-31.5.2022
Papiston vapaa-aikasuunnitelman vahvistaminen ajanjaksolle tammi-toukokuu
2022

Talouspäällikön viranhaltijapäätökset
42/2021
43/2021

Päätös saldovapaista
Päätös hautainhoitorahaston kesäkukista

Diakonin/ itä viranhaltijapäätökset
11/2021 Diakonia-avustukset lapsiperheiden ruokakortteihin
12/2021 Diakonia-avustus

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu tehtyihin viranhaltijapäätöksiin ja toteaa ne annettujen valtuuksien mukaisiksi ja toimeenpanokelpoisiksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
LaVa-harkinta: Tehty, ei välitöntä vaikutusta
Toimenpiteet: -Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk
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§ 12

PÖYTÄKIRJA 12.1.2022

1/2022

Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokousten alkuhartausvuorot
kevään 2022 kokouksissa
asia n:o 12
Luottamuselinten yhteisen hartauselämän monipuolistamiseksi olisi toivottavaa,
että luottamushenkilöt osallistuisivat kokousten alkuhartauden pitämiseen.
Hallinnon kokousvaraukset keväälle 2022:
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

Jussi Kauranne

Kirkkovaltuuston kokousvaraus keväälle 2022
18.5. klo 17.30 Oitin seurakuntatalo
Strategiapäivä 2.4.2022 klo 9 Oitin srktalo

Työntekijät

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston jäsenet valitsevat itselleen
sopivan hartausvuoron kirkkoneuvoston tai –kirkkovaltuuston kokouksista. Valitut hartausvuorot voidaan ilmoittaa sihteerille kokouksen jälkeen.
Päätös: Esityksen mukaan.
LaVa-harkinta: Suoritettu, ei välittömiä vaikutuksia
Toimenpiteet: Ptk-ote kneuv ja kvalt jäsenille
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto
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§ 13

PÖYTÄKIRJA 12.1.2022

Muut mahdolliset asiat


1/2022
asia n:o 13

Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen Julistuksen johtokuntaanvuodeksi 2022
Esko Ihalaisen siirryttyä kirkkoneuvoston varajäseneksi on syytä valita
hänen tilalleen uusi kirkkoneuvoston edustaja Julistuksen johtokuntaan
vuodeksi 2022.

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto valitsee edustajan Julistuksen
johtokuntaan vuodelle 2022.
Päätös: Kirkkoneuvoston edustajaksi Julistuksen johtokuntaan 2022 valittiin
yksimielisesti Esko Ihalainen.
LaVa-harkinta: tehty, ei vaikutuksia
Toimenpiteet: Ptk-ote Juljhtk:n sihteerille
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk
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§ 14

PÖYTÄKIRJA 12.1.2022

Ilmoitusasiat

1/2022
asia n:o 14

Puheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.
 Kirkkoherra Kauranne on vastaanottanut Riihimäen kaupunginmuseolta
taulun, joka oli luovutettu sinne Hausjärven vanhasta pappilasta. Taulun
maalaaja, sen syntyaika tai luovutusajankohta Riihimäelle eivät selviä
tauluun liittyvistä dokumenteista.
Seurakunnan tehtäväksi jää etsiä sijoituspaikka taululle.
Taulun tiedot ovat liitteessä 4.
Päätös: Esityksen mukaan.
Liite 4/Kneuv. 12.1.2022 § 14
LaVa-harkinta: Tehty, ei vaikutuksia
Toimenpiteet: Taulun sijoittaminen sopivaan tilaan
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto

11

HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

§ 15

PÖYTÄKIRJA 12.1.2022

Muutoksenhaun ohjeistaminen

1/2022

asia n:o 15

Puheenjohtaja antoi KL 24:3 § mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen / KL 24:4 §
mukaisen valitusosoituksen/ KL 24:5 § mukaisen muutoksenhakukiellon
(liite 5)
Liite 5 / Kneuv. 12.1.2022 § 15
LaVa-harkinta: Tehty, ei vaikutusta.
Toimenpiteet: Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto

§ 16

Kokouksen päättäminen

asia n:o 16

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.28.
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