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KOKOUSAIKA   Keskiviikko 9.2.2022 klo 17.30 – 18.31 
 

KOKOUSPAIKKA Oitin srk-talo 
 

JÄSENET Kauranne Jussi  puheenjohtaja   

 Heikkilä Maria-Elina   teams 
 Jokinen Päivi                   

 Karjalainen Eila   
           Leman Miia-Maria   teams 

 Miettunen Outi    teams   

  
 Palkkimäki Heikki  

 Silván Timo varapuheenjohtaja 
 Walldén Jan  

                               
 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET  Teppola Eero   kirkkovalt. puheenjohtaja, teams              

  Järvinen Laura   kirkkovalt. varapuh.joht. 
  Mäki-Laurila Hanna-Maija talouspäällikkö  

  Alastalo Tiina   sihteeri  
   

       

ASIAT §§ 17 - 33 
 

   
 

  
 Jussi Kauranne          Tiina Alastalo                     

 

 
 

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU  aika ja paikka  
. 9.2.2022 Oitin srk-talo   

  

 allekirjoitukset   
     

  
   

  
 Timo Silván  Jan Walldén  

Pöytäkirja on ollut    

yleisesti nähtävänä Aika ja paikka 
 11. – 24.2.2022 kirkkoherranvirastossa, Hikiäntie 51 

 
 

 

 
Todistaa Virka-asema  Allekirjoitus 

 
 

 

 
                                                                                                Asianmukaisesti allekirjoitetusta   

                                pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
 
 
                                                                   _______/_______ 2022________________________________________ 
                                                                                                                puheenjohtaja/pöytäkirjanpitäjä/kirkkoherra 
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§ 17 Kokouksen avaus ja alkuhartaus        asia n:o 1 
 
 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 ja piti alkuhartau-

den.  
  
 

§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    asia n:o 2 
 
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saa-

puvilla (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 2.2.2022. Suo-
ritetun nimenhuudon mukaan kokouksessa oli läsnä 6 kirkkoneuvoston jäsentä 
ja etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistui 3 jäsentä. 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösval-
taiseksi. 

  

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

 

§ 19 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen      asia n:o 3 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Aakkosjärjestystä noudattavan pöytäkirjan 
tarkastajakäytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Timo 
Silvánia ja Jan Walldénia. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös 
ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.     
 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

§ 20 Pöytäkirjan nähtävillä olo       asia n:o 4 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on 
nähtävillä 11. – 24.2.2022 kirkkoherranvirastossa Hikiäntie 51:ssä virka-aikana 
klo 9–13. 
 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

§ 21 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi      asia n:o 5 
  

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

Päätös: Ilmoitusasioihin lisätään yksi asia. Esityslista hyväksyttiin. 
 

Liite 1 /Kneuv. 9.2.2022 § 21 
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§ 22 Vuoden 2022 seurakuntavaalien vaalilautakunnan asettaminen

     asia n:o 6 
 

Vuoden 2022 seurakuntavaalien toimittamisesta huolehtii vaalilautakunta. 
Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto (KL 23:19). Vaalilautakunta tulee 
asettaa 31.5.2022 mennessä (KVJ 2:4,1).  
Vaalilautakunta vastaa seurakuntavaaleissa seuraavista tehtäväkokonaisuuk-
sista: 

1) Valmistavat tehtävät vaaleja varten  

2) Äänioikeutettujen luetteloon liittyvät tehtävät  

3) Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja ehdokaslistojen laadinta 

4) Ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen toimittaminen  

5) Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely  

6) Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen toimittaminen  

7) Ääntenlaskenta ja vaalin tuloksen vahvistaminen  

8) Vaalien jälkitoimenpiteet  

Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkolain mukaan puheenjohtaja ja vähintään neljä 
muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetet-
tava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) 
Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja on vaalilau-
takunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi.  
 
Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 
läsnä päätöstä tehtäessä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, 
jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti. (KL 7:4). Vaalilautakuntaan on hyvä 
valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään ja riittävästi varajäseniä, jotta 
vaalikelpoisuuden menetys tai muut yllättävät tilanteet eivät vaikuta lautakun-
nan päätösvaltaisuuteen.  
 
Vaalilautakuntaan ja voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 
vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 
23:2,1).  Lisäksi luottamustoimeen voidaan valita vain sellainen vaalikelpoinen 
henkilö, joka on antanut tehtävään suostumuksensa (KL 23:3,1). Vaalikelpoi-
suusvaatimukset koskevat myös kirkkoherraa. Jos kirkkoherra asuu muualla 
eikä ole virkaseurakuntansa jäsen, voidaan hänet kuitenkin esim. kutsua asi-
antuntijaksi vaalilautakuntaan. Tällöin hänellä on oikeus olla läsnä, mutta ei 
osallistua päätösten tekemiseen vaalilautakunnassa.  
 
Jäseniä valittaessa on syytä huomioida, että ehdokas tai hänen puolisonsa, 
lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä 
eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa 
avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henki-
löä. (KL 23:19,4). Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset. Koska 
ehdokkaat eivät vaalilautakuntaa nimettäessä ole vielä tiedossa, on tästäkin 
syystä vaalilautakuntaan syytä nimetä riittävä määrä jäseniä ja varajäseniä. 
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Vaalilautakunnan jäseniä nimettäessä, tulee huomioida, että toimielimessä olisi 
sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Myös vaalilauta-
kunnan varajäsenissä tulee olla miehiä ja naisia kumpiakin vähintään 40 pro-
senttia (KL 23:8).  
 
Kirkkovaltuusto nimeää myös vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilauta-
kunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. (KVJ 
2:4,1). Vaalilautakunta nimeää ensimmäisessä kokouksessaan itselleen sihtee-
rin, jonka ei tarvitse olla vaalilautakunnan jäsen.  
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto 
asettaa vaalilautakunnan ja valitsee vaalilautakunnan puheenjohtajan ja vä-
hintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä siinä jär-
jestyksessä, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. 
 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote kvaltuuston sihteerille- 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 23 Hausjärven seurakunnan ja lomakotiyhdistys Ilonpisara ry:n suhteen 

selvittäminen    asia n:o 7 
 

 Edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa 12.1.2022 (§7) kirkkoneuvosto pyysi 
diakonian työalapastoria, kappalainen Hans Grönholmia selvittämään kirkkoneu-
voston seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi Hausjärven seurakunnan jäsenyy-
den historian lomakotiyhdistys Ilonpisara ry:ssä sekä jäsenyydestä eroamisen 
mahdollisuuden ja sen aikataulun. 

 
Kappalainen Grönholmin laatima selvitys asiasta on liitteenä 2.  
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu laadittuun selvityk-
seen ja tekee sen pohjalta päätöksen jäsenyyden säilyttämisestä tai siitä luopu-
misesta. 
 
Päätös: Heikki Palkkimäen esityksellä ja Päivi Jokisen kannatuksella kirkkoneu-
vosto päätti erota Lomakotiyhdistys Ilonpisara ry:n jäsenyydestä. 
 

Liite 2/Kneuv. 9.2.2022 § 23 
LaVa-harkinta tehty edellisen kokouksen yhteydessä. 
Toimenpiteet: Ptk-ote Ilonpisara ry:lle 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 24  Suomen Lähetysseura ry:n hallituksen jäsenten ehdokasasettelu    

asia n:o 8 
  

Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokous pidetään lähetysjuhlien yhteydessä Ou-
lussa 21.5.2022. Vuosikokouksen yhteydessä toimitetaan Suomen Lähetysseura 
ry:n hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali. Lähetysseuran jäsenillä on mah-
dollisuus asettaa ennakkoon ehdokkaita tähän vaaliin.  

 
 Aikaisempina vuosina Hausjärven seurakunta ei ole asettanut ehdokkaita Suo-

men Lähetysseura ry:n hallituksen erovuoroisten jäsenten vaaliin. Itse vaaliin 
on osallistuttu lähettämällä vuosikokoukseen seurakunnan edustaja. 

  
 Puheenjohtajan päätösesitys: Hausjärven seurakunta ei aseta ehdokkaita 

Suomen Lähetysseura ry:n hallituksen erovuoroisten jäsenten vaaliin   
 
 Päätös: Esityksen mukaan.  
 
LaVa-harkinta: Tehty, ei välittömiä vaikutuksia  
Toimenpiteet: Ptk-ote asianosaisille 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 25 Seurakunnan edustajien nimeäminen kansallisen veteraanipäivän  

ke 27.4.2022 sekä sankarihaudan tilaisuuksiin su 15.5. ja ti 6.12.2022
      asia n:o 9 

 
Hausjärven kunnan kanssa tehtiin keväällä 2006 periaatepäätös vastuuvuo-
roista sankarihaudan tilaisuuksissa:  
Seppeleenlaskussa on vuosittain edustaja sekä kunnasta että seurakunnasta. 
Parillisina vuosina puhevastuu on sekä kaatuneitten muistopäivänä (toukokuun 
3. sunnuntai) että itsenäisyyspäivänä (6.12.) kunnalla, parittomina vuosina 
seurakunnalla. Kaatuneitten muistopäivän tilaisuudessa sankarihaudalla on 
esiintynyt Kirkkokuoro, itsenäisyyspäivänä Mieskuoro, jonka toiminta on loppu-
nut. 
Vuonna 2022 Hausjärven kunnalla on puhevastuu sankarihaudan tilaisuuk-
sissa. 
 
Koronapandemian hillitsemiseen liittyvät kokoontumisrajoitukset saattavat es-
tää näiden juhlapäivien perinteisen ohjelman toteuttamisen myös vuonna 
2022.  
 
Kaatuneitten muistopäivän ohjelmaan on perinteisesti kuulunut jumalanpalve-
lus/messu klo 10 Hausjärven kirkossa ja sen jälkeen, klo 11.30 kunnianosoitus 
ja seppeleenlasku Hausjärven sankarihaudalla sekä seppelpartion lähettämi-
nen Mommilan hautausmaan sankarihaudalle. Hausjärven sankarihaudalla mu-
siikista on vastannut seurakunnan kanttori ja kirkkokuoro.  
 
Kaatuneitten muistopäivänä, su 15.5., seurakunnan papistosta on tehtävään 
käytettävissä kirkkoherra Jussi Kauranne, sillä seurakuntapastori Virpi Pirjetä 
on jumalanpalveluksen jälkeen mukana rippikoululaisten työskentelyssä.  
(Seurakunnan edustajaksi tilaisuuteen on valittu 2021 puheen pitäjäksi Jussi 
Kauranne, 2020 seppeleenlaskuun Tiina Alastalo, 2019 puhe Virpi Pirjetä, 
2018 seppeleenlasku kappalainen Hans Grönholm, 2017 puhe kneuvoston va-
rapj. Tuija-Riitta Palkkimäki, 2016 seppeleenlasku vs. kappalainen Tiina Parta-
nen, 2015 puhe khra Jussi Kauranne).  
 
Itsenäisyyspäivän ohjelmaan on perinteisesti kuulunut klo 10 sanajumalanpal-
velus Hausjärven kirkossa, ja sen jälkeen seppeleenlasku Hausjärven sankari-
haudalla ja seppelpartion lähettäminen Mommilan sankarihaudalle. Tilaisuuden 
musiikkivastuu on siirtynyt seurakunnalle mieskuoron toiminnan loputtua. 
Muut itsenäisyyspäivän juhlallisuudet ovat vaihdelleet vuosittain.  
 
Viranhaltijoiden työ-ja vapaa-aikasuunnitelma loppuvuodelle 2022 on vielä 
avoin, joten ei ole tiedossa ketkä seurakunnan viranhaltijoista ovat käytettä-
vissä tehtävään 6.12.2022. (2021 puhe kvalt varapj Laura Järvinen, 2020 sep-
peleenlasku Eero Teppola ja Hans Grönholm, 2019 puhe kappalainen Hans 
Grönholm, 2018 seppeleenlasku Eero Teppola, 2017 puhe Kauranne, 2016 
seppeleenlasku Tuija-Riitta Palkkimäki). 
 
Kansallisen veteraanipäivän (27.4.) juhlallisuudet ovat vaihdelleet vuosittain. 
Vuoden 2022 juhlallisuuksista ei tässä vaiheessa ole vielä tietoa, mutta tieto 
saataneen alkukevään aikana.  
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Seurakunnan edustajaksi tilaisuuteen on valittu 2021 Esko Ihalainen, 2020 Jari 
Kosenius, 2019 Esko Ihalainen, 2018 Laura Järvinen, 2017 Laura Järvinen, 
2016 Virpi Pirjetä sekä Esko Ihalainen).  
 
Vuonna 2022 seurakunnan papistosta ke 27.4. tilaisuuteen on käytettävissä 
vain seurakuntapastori Virpi Pirjetä.   
 
Puheenjohtajan päätösesitys:  
1) Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan kansallisen veteraanipäivän 
mahdollisiin juhlallisuuksiin ke 27.4.2022.  
2) Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan seppeleenlaskuun Hausjär-
ven sankarihaudalle su 15.5.2022   
3) Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan seppeleenlaskuun Hausjär-
ven sankarihaudalle ti 6.12.2022 
 
Päätös:  

1. Kansallisen veteraanipäivän 27.4.2022 edustajaksi mahdollisiin 
juhlallisuuksiin valittiin Timo Silván. 

2. Kaatuneitten muistopäivän edustajaksi seppeleenlaskuun 
15.5.2022 valittiin Heikki Palkkimäki. 

3. Itsenäisyyspäivän edustajaksi seppeleenlaskuun 06.12.2022 
valittiin Päivi Jokinen. 
 

LaVa-harkinta: Tehty, ei välittömiä vaikutuksia  
Toimenpiteet: Ptk-ote asianosaisille 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 26  Nordea pankin sijoitusomaisuus ja sijoitussuunnitelman mahdollinen 

päivittäminen    asia n:o 10 
 

Nordea pankin sijoitussuunnitelma tuodaan vuosittain kirkkoneuvostolle mah-
dollisia päivitystarpeiden vuoksi.  
Ennusteiden mukaan sijoitusten tuotto-odotuksen ovat olleet suotuisia. Osake-
markkinat ovat tuottaneet vuonna 2021 hyvinkin jopa vajaata 30 prosenttia kun 
taas korkomarkkinat ovat laskeneet miinukselle. Osakemarkkinoiden oletetaan 
laskevan, seurakunnan painotus on kuitenkin korkomarkkinoissa ja joukkovelka-
kirjalainoissa. Sijoitusten tuotto-odotus 6 -10 vuoden ajanjaksolla on 2,5%, 
seurakunnan sijoittajaprofiili on maltillinen. Liite 3. 
 
Kirkkoneuvosto tekee sijoitusvarallisuutta koskevat päätökset. Sijoitussuunnitel-
massa pysytään maltillisessa sijoittajaprofiilissa, jossa pyritään mahdollisimman 
vastuulliseen sijoittamiseen; ympäristönäkökulmat, hallintotapa ja yhteiskunta-
vastuulliset näkökulmat huomioon ottaen. Valitulle maltilliselle sijoitusprofiilille 
tämän hetkinen suositus omaisuuslajien perusrakenne on: osakkeisiin 30%, 
joukkolainoihin 60 % ja rahamarkkinoille 10 %. Tavoitteena on sijoitetun pää-
oman maltillinen kasvattaminen pitkällä aikavälillä. Liite 4  
 
Talouspäällikön päätösesitys: 
Kirkkoneuvosto tutustuu sijoitussuunnitelmaan ja valtuuttaa talouspäällikön al-
lekirjoittamaan sijoitussuunnitelman. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. Samalla kirkkoneuvosto pyytää talouspäällikköä 
laatimaan selvityksen seurakunnan sijoitusomaisuuden tilanteesta seuraavaan 
kokoukseen. 
 
 

Liite 3 ja 4 KN 9.2.2021 § 26 
LaVa-harkinta: ei välittömiä vaikutuksia  
Toimenpiteet: Ptk-ote asianosaisille 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 27  Etelä-Hämeen Osuuspankin sijoitusomaisuuskatsaus 
      asia n:o 11 

 
  

 Hausjärven seurakunnan sijoitusomaisuuden Etelä-Hämeen Osuuspankin kat-
saus 31.12.2021. Sijoitussalkkuun liittyy kolme rahasto-osuutta sekä yksi säätö- 
ja sijoitustili. Salkun kehitys viimeisin 12 kuukauden aikana on ollut 3,18 pro-
senttia. Salkun tuotto 36 kuukauden ajalta on 12,06 prosenttia mistä vuosit-
taista tuottoa kertyy noin 4,0 prosenttia. Liite 5. Yleisesti ottaen sijoitussaralla 
on mennyt koronapandemiasta huolimatta hyvin. Osuuspankin Varainhoidon 
markkinanäkemyksessä osakkeita ylipainotetaan mm. Yhdysvaltoja ja Japania. 
Sijoitusten tuotto-odotuksia Strategia 25 1,9 prosenttia, OP-Maltillinen 3,0 pro-
senttia sekä OP-Euro rahasto -0,1 prosenttia. 
 
Talouspäällikön päätösesitys: 
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Etelä-Hämeen Osuuspankin sijoituskatsauk-
sen.  
 

 Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Liite 5 KN 9.2.2021 § 27 
LaVa-harkinta: ei välittömiä vaikutuksia  
Toimenpiteet: Ptk-ote asianosaisille 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 28  Lammin Säästöpankin sijoitusomaisuuskatsaus  asia n:o 12 
 
  

 Hausjärven seurakunnan sijoitusomaisuuden Lammin Säästöpankin katsaus 
31.12.2021. Hausjärven seurakunnalla on Lammin Säästöpankissa sijoitettuna 
rahastoihin; Säästöpankki Lyhytkorko B Liite 6. Luottamus tulevaisuuteen sijoi-
tusmarkkinoilla on kuitenkin vahva, vaikka on kasvavia epävarmuustekijöitä. Si-
joitusvuotta 2021 pandemiatilanteen epävarmuus, koronaviruksen variantit ja 
niiden vaikutus talouskasvuodotuksiin heijastuivat osakekurssien kehitykseen. 
Vuosi 2022 lähteen Sp-Rahoitusyhtiö Oy:n mukaan suotuisista merkeissä. Epä-
varmuus minkä koronapandemia on aiheuttanut ei ole täysin poistunut, vaikka 
sen vaikutukset ovat odotettua vähäisemmät.   
 
Talouspäällikön päätösesitys: 
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Lammin Säästöpankin sijoituskatsauksen.  
 

 Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Liite 6 KN 9.2.2021 § 28 
LaVa-harkinta: ei välittömiä vaikutuksia  
Toimenpiteet: Ptk-ote asianosaisille 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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29 §  Seurakunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset 1. – 31.1. 2022

      asia n:o 13 
  

Luettelo tehdyistä viranhaltijapäätöksistä 1.1.2022 alkaen  
 
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset:  

1/2022 Seurakunnan kokoava toiminta (Pl jumalanpalvelukset, kirkolliset toimi-

tukset sekä lasten päiväkerhot) on tauolla 16.1.2022 asti 

2/2022 Seurakunnan kokoava toiminta (Pl jumalanpalvelukset, kirkolliset toimi-

tukset sekä lasten päiväkerhot) on tauolla 31.1.2022 asti 
 

 

Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: 
1/2022 Päätös kokemuslisästä 

2/2022 Päätös ulkopuolisen jätehuolloin kilpailuttamisesta 
 

Kappalaisen viranhaltijapäätökset: 

1/2022 Koronavapaan ja vuosilomapäivien myöntäminen 

 
Seurakuntapastorin viranhaltijapäätökset: 

 
 

Diakonin/ itä viranhaltijapäätökset: 
  

 

Diakonin/ länsi viranhaltijapäätökset: 
 

 

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

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

LaVa-harkinta: Tehty, ei välitöntä vaikutusta 
Toimenpiteet: -- 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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30 §  Muut mahdolliset asiat    asia n:o 14 
 

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

LaVa-harkinta: tehty, ei vaikutuksia 
Toimenpiteet: Ptk-ote Juljhtk:n sihteerille 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
 
 

 
31 §  Ilmoitusasiat     asia n:o 15 
  
 
 Työsuojeluvaali kaudelle 1.1.2022 – 31.12.2025 käytiin vuonna 2021. Työsuoje-

luvaltuutetuksi valittiin Saila Nummela, työsuojelun 1. varavaltuutetuksi valittiin 
Päivi Kantonen ja työsuojelun 2. varavaltuutetuksi valittiin Elisa Lemmetty. 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi kirkkoneuvos-
tolle. 

 
 Päätös: Esityksen mukaan. 
  
LaVa-harkinta: Tehty, ei vaikutuksia  
Toimenpiteet: Taulun sijoittaminen sopivaan tilaan 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

 
 
32 §  Muutoksenhaun ohjeistaminen    asia n:o 16 
 

Puheenjohtaja antoi KL 24:3 § mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen / KL 24:4 § 
mukaisen valitusosoituksen/ KL 24:5 § mukaisen muutoksenhakukiellon 
(liite 7) 
 

Liite 7 /  Kneuv. 9.2.2022 §32  
LaVa-harkinta: Tehty, ei vaikutusta. 
Toimenpiteet: -  
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

 
 
33 §  Kokouksen päättäminen   asia n:o 17 
 
 Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.31. 


