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KOKOUSAIKA   Keskiviikko 30.3.2022 klo 17.30 – 18.00, 18.30 – 20.35 
 

KOKOUSPAIKKA Oitin srk-talo 
 

JÄSENET Kauranne Jussi             puheenjohtaja   

 Heikkilä Maria-Elina     
 Jokinen Päivi                   

 Karjalainen Eila   
           Leman Miia-Maria  

 Miettunen Outi  POISSA   

 Palkkimäki Heikki  
 Silván Timo                varapuheenjohtaja 

 Walldén Jan               TEAMS 
                               

 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET  Teppola Eero    kirkkovalt. puheenjohtaja   POISSA        

  Järvinen Laura    kirkkovalt. varapuh.joht.   TEAMS 

  Mäki-Laurila Hanna-Maija talouspäällikkö  
  Alastalo Tiina   sihteeri  

    
       

ASIAT §§ 54 - 69 

   
  

 Jussi Kauranne  Tiina Alastalo 
  

 
  

 

 
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU  aika ja paikka  

. 30.3.2022 Oitin srk-talo   
  

 allekirjoitukset   

     
  

   
  

 Heikki Palkkimäki  Päivi Jokinen 
Pöytäkirja on ollut    

yleisesti nähtävänä Aika ja paikka 

 1.4. – 15.4.2022 kirkkoherranvirastossa, Hikiäntie 51 
 

 
 

 

Todistaa Virka-asema  Allekirjoitus 
 

 
 

                                                                                                Asianmukaisesti allekirjoitetusta   
                                pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

 
 
                                                                   _______/_______ 2022________________________________________ 
                                                                                                                puheenjohtaja/pöytäkirjanpitäjä/kirkkoherra 
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§ 54 Kokouksen avaus ja alkuhartaus        asia n:o 1 
 

 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 ja Heikki Palkkimäki 
piti alkuhartauden.  

  
 

§ 55 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 22.3.2022. 
Suoritetun nimenhuudon mukaan kokouksessa oli läsnä 7 kirkkoneuvoston jä-
sentä. Etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistui 1 jäsentä.   

 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösval-
taiseksi. 

  

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

 

§ 56 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen      asia n:o 3 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Aakkosjärjestystä noudattavan pöytäkirjan 
tarkastajakäytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Miia-Maria 
Lemania ja Outi Miettusta. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös 
ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.     
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Palkkimäki ja Päivi Jokinen. 
 
 

§ 57 Pöytäkirjan nähtävillä olo       asia n:o 4 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on 
nähtävillä 1. – 14.4.2022 kirkkoherranvirastossa Hikiäntie 51:ssä virka-aikana 
klo 9–13. 
 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

§ 58 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi      asia n:o 5 
  

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

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Liite 1 /Kneuv. 30.3.2022 § 58 
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§ 59 Oitin seurakuntatalon elementtisaumausten uusiminen asia n:o 6 
 

Oitin seurakuntatalon Peruskuntokartoitusraportin mukaan myös seurakunta-
talon julkisivun elementtisaumojen uusiminen tuli ajankohdaksi tänä vuonna. 
Oitin seurakuntatalon energiataloudellisuustyöryhmän toimesta kilpailutus an-
nettiin Riihimäen seurakunnan kiinteistöpäällikkö Humalajoelle. Tarjouspyyn-
töjä lähetettiin seuraaville kuudelle urakoitsijalle: Vantaan Saumaus Oy, Sau-
malaakso Oy, Kattava Oy, Ra-Yhtiöt Oy, joka yritysliitoksessa on muuttunut 
Consti Korjausrakentamiseksi ja Lahden elementtisaumaus sekä Saumaus 
Kymppi Oy. 

  
Tarjouksia saapui kahdelta urakoitsijalta: 

 - Saumalaakso Oy   5.900,00 euroa sis. alv 
 - Consti Korjausrakentaminen Oy 8.000,00 euroa sis. alv 
 
 Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on Saumalaakso Oy:n tarjous   
 5.9000,00 euroa sis. alv. 
 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Sauma-  
laakso Oy:n tarjouksen suorittamaan Oitin seurakuntatalon elementtisaumojen 
uusimisen.  
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

LaVa-harkinta tehty: ei vaikutuksia.  
Toimenpiteet: asianosaisille 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 60 Palkattoman työloman myöntäminen  asia n:o 7 
 

Hausjärven seurakunnan lastenohjaaja Mari Rothsten on anonut palkatonta 
työlomaa ajalle 14.3. – 31.7.2022. Kirkkoherra on myöntänyt Rothstenille kol-
men kuukauden työloman kirkkoherralle myönnetyillä valtuuksilla ajalle 14.3. – 
14.6.2022. Loppujaksosta päätöksen t60ekee kirkkoneuvosto. Liite 2. 
 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto myöntää Mari Rothstenille 
palkatonta työlomaa ajalle 15.6. – 31.7.2022. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Liite 2/Kneuv. 30.3.3022 § 60 
Lava-harkinta: Tehty, ei välittömiä vaikutuksia, sillä lastenohjaajalle on palkattu sijainen.  

Toimenpiteet: asianosaiset, taloustoimisto 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 61 Oitin seurakuntatalo ilmanvaihtolaitteiden automatisoiminen
      asia n:o 8 
 

KN 3/2022 9.3.2022 § 46 
 
…………………………………… 
 
§ 46 Oitin seurakuntatalo ilmanvaihtolaitteiden automatisoiminen (KV) asia n:o 13 
 
 
Oitin seurakuntatalossa tehtiin kuntokartoitus sekä lämmitysjärjestelmien vertailu vuonna 2021. 
Tämän myötä päätettiin lähteä vaihtamaan kaukolämmön lämmönsiirrin ja automatisoida ilmas-
tointia, sillä ilmastointikoneet sinänsä eivät ole käyttöikänsä päässä. Energiataloudellinen työ-
ryhmä valtuutti talouspäällikön ja Riihimäen seurakunnan kiinteistöpäällikön seurakuntatalon il-
mastoinnin automatisoinnin. Energiataloudellinen työryhmä käsitteli tarjouksia, joita saatiin jokai-
selta kolmelta urakoitsijalta, jotka olivat käyneet tutustumassa kohteeseen.  

 
Oitin seurakuntatalon ilmanvaihtolaitteisto on alkuperäinen, vanhentunut, osittain manuaalinen-
kin. Kun uusitaan KL-lämmönsiirrin, tulisi tässä yhteydessä ottaa huomioon, miten ilmanvaihto-
laitteistojen automatisointiratkaisut vaikuttavat tähän. Ilmanvaihtolaitteiston automatisoinnin kil-
pailutuksen osalta kustannukset saaduissa tarjouksissa nousivat arvioitua suuremmiksi. Määrära-
haa oli automatisointiin myönnetty 9 000 euroa. On kuitenkin osa energiataloudellista seurakun-
tataloa, että saadaan myös rakennusautomatiikan uusimisen myötä ilmavaihtolaitteisto nykyai-
kaistettua ja sen kautta säästettyä energiaa.  
Oheisessa liitteessä 7 on vertailtu rakennusautomatiikan uusimiseen liittyviä sisältöjä ja kustan-
nuksia tarjousten perusteella (sisältää myös tarjoukset). Koska määräraha ylittyy, kirkkoneuvos-
ton tulee vielä tehdä 14 000,00 euron lisämääräraha-anomus kirkkovaltuustolle.  
 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu tarjouksiin ja hyväksyy Pravida Oy:n suo-
rittamaan rakennusautomatiikan uusinnan (sis. taajuusmuuntajat), sillä ehdolla, että kirkkoval-
tuusto hyväksyy 14.000,00 euron lisämääräraha-anomuksen.  
 
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen 
30.03.2022. 
 
Liite 7 Kneuv 9.3.2022 § 46 
Lava-harkinta: ei vaikutuksia  
Toimenpiteet: asianosaiset, taloustoimisto 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

 

 ………………………………………. 
  
 

Kirkkoneuvosto kokouksessaan 9.3.2022 päätti siirtää Oitin seurakuntatalon il-
manvaihdon automatisoinnin uudestaan käsittelyyn. Kaukolämmön lämmönsiir-
timen yhteydessä olisi voinut suunnitella myös ilmanvaihdon automatisoinnin 
uusimista, mutta se on mahdollista tehdä omana hankkeenaan, jos on tarvetta. 
Seurataan energian kulutusta sekä nykyisen IV-laitteiston toimintaa, kun uusi 
kaukolämmön lämmönsiirrin on vaihdettu.  
Automatisointi tuo säästöjä, mutta vanhaan laitteistoon asennettuna se ei muu-
tostöineen ole edullista. Ilmanvaihdon automatisoinnin takaisinmaksuajan las-
kelma ei välttämättä vastaa tarkoitustaan ja takaisinmaksuaika saattaa olla 
pitkä.  
 
Talouspäällikön päätösesitys: Seurataan energian kulutusta Oitin seurakun-
tatalossa, kun kaukolämmön lämmönsiirrin on vaihdettu ja palataan ilmanvaih-
don automatiikan uusimiseen, jos energian kulutus ei laske. Tässä vaiheessa ei 
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lähdetä suunnittelemaan eikä rakentamaan ilmanvaihdon automatisointia, kui-
tenkin, jos koneistossa havaitaan vikoja, korjataan ne. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

LaVa-harkinta: Suoritettu, ei välittömiä vaikutuksia  
Toimenpiteet: ptk-ote tarjouksen antajille  
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk. 
  



HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA   
Kirkkoneuvosto                        PÖYTÄKIRJA 30.3.2022                            4/2022 

7 

 

 

 
§ 62  Hikiän toimitilan vuokrasopimuksen irtisanominen 1.5.2022 alkaen

     asia n:o 9 
  

Hausjärven seurakunnalla on toiminut Hausjärven kunnan vuokratiloissa, Hi-
kiäntie 280. Tilassa on järjestetty päiväkerho- ja perhekerhotoimintaa sekä dia-
koniatyön ja aikuistyön kerhoja. Nykypäivänä päivä- sekä varhaisnuoristyönker-
hotoiminta ovat kokonaan päättynyt Hikiällä, aikuistoiminta, laulukahvit, osallis-
tuu kovin harvakseltaan väkeä, perhekerho kokoontuu kerran viikossa.  
 
Seurakunta maksaa tilasta 708,90 euroa kuukaudessa, mikä tekee noin. 
8506,00 euroa vuositasolla. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kolme kuu-
kautta. 
 
Seurakunta tarvitsee toimipaikan Hikiältä, mutta ei ympärivuorokautista tilaa 
Hausjärven kuntaan on oltu yhteydessä mahdollisuudesta vuokrata tilaa ko-
koontuville ryhmille ensi syksystä alkaen.  
 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto irtisanoo vuokrasopimuksen 
koskien Hikiän toimitilaa Hikiäntie 280:ssä 1.5.2022 alkaen.  

 
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että vuokrasopimus irtisanotaan jo 1.4.2022 al-
kaen. 
 

LaVa-harkinta: ei vaikuta kevään toimintaan, syksyä mietitään erikseen. 
Toimenpiteet: ote Hausjärven kunnalle, taloustoimisto 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 63 Hausjärven seurakunnan vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilin-
päätöksen käsittely (KV)   asia n:o 10 

  
  

 Hausjärven seurakunnan taloussäännön 22 §:ssä mainitaan, että Kirkkoneu-
vosto huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mu-
kaisesti. Tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä, ja sen allekir-
joittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloushallinnosta vastaava viranhal-
tija.  
Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille.  
 
KJ 15:9 §:n mukaan kirkkoneuvosto esittää tilintarkastuskertomuksen kirkkoval-
tuustolle käsiteltäväksi.  
Tilintarkastuskertomus esitetään käsiteltäväksi 11.5.2022 pidettävässä kirkko-
neuvoston kokouksessa. Kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen 18.5.2022 pi-
dettävässä kokouksessa, sillä tilipäätös on vahvistettava kesäkuun loppuun 
mennessä. 
 
Tilinpäätös on laadittu kirkkohallituksen uuden tilinpäätösohjeen mukaan, mikä 
on mallina jokaiselle seurakunnalle. Uudessa ohjeessa myös Hautainhoitorahas-
ton tilinpäätös olisi osana seurakunnan tilinpäätöstä. Talousarviosta vuodelle 
2021 seuraa myös merkitsemistapa työalojen toteumavertailuista, sillä uudessa 
mallissa toteumavertailu esitetään kirkkoneuvostossakin jo sitovuuden määrää-
mässä muodossa. Uutta on myös kriisiytyvän seurakunnan talouden seuranta-
mittaristo. 
Tilinpäätöksen yhteydessä kirkkoneuvosto tekee esityksen tilikauden tuloksen 
käsittelystä. 
Tilinpäätös laaditaan paperimuodossa. Tasekirja, jonka sivut on numeroitu, säi-
lytetään pysyvästi. Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuustolle esitettä-
vään tilinpäätösasiakirjaan. 
  
Hausjärven seurakunnan tilinpäätös 2021 osoittaa ylijäämäistä 40.214,57 
euroa, mikä johtuu koronapandemiasta, sillä toiminta oli osittain katkolla 
vuonna 2021. Vuosi oli arvioitu alijäämäiseksi 41.580 euroa mukaan lukien 
myönnetyt lisämäärärahat. Vuosikate oli 195.050,59 euroa, joka kattoi poistot. 
Tulevaisuudessa tulee huomioida vuosikatteen määrä, jotta poistot saadaan ka-
tettua. Poistot olivat vuonna 2021 154.836,02 euroa.  
Kirkollisverotulos kasvoivat 1,8 % vuodesta 2020 ollen 1.552.539 euroa. Toi-
mintatuotot eivät kertyneet odotetusti, vaan olivat 88.096,79 euroa. Toiminta-
kulut olivat 1.451.784,59 euroa ja jäivät suunnitellusta. Seurakunnan taseen 
loppusumma on 4.639.333,25 euroa. 
  
Hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2021 osoittaa alijäämää 
11.127,66 euroa. Hautainhoitorahaston tilinpäätökseen on tullut myös uusia 
elementtejä kirkkohallituksen uuden ohjeistuksen myötä. Hautojen hoitoihin liit-
tyviä laskelmia on esitetty tarkemmalla tasolla. Hautainhoitorahaston tilinpäätös 
on yksi pääkappale seurakunnan tilinpäätöksessä.  
 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto 
1)    käsittelee ja hyväksyy seurakunnan tilinpäätöksen mukaan lukien hautain- 
       hoitorahasto vuodelta 2021 
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2)   toteaa, että seurakunnan tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 40.214,57 eu-
roa 

3)    toteaa, että hautainhoitorahaston tulos osoittaa alijäämää 11.127,66 euroa 
4)    allekirjoittaa seurakunnan sisältäen hautainhoitorahaston vuoden 2021 ti-

linpäätöksen 
5)    jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi 
6)    esittää tilinpäätöksen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi ja esittää  
       kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 40.214,57 euroa kirjataan  
       tilikausien yli-/alijäämätilille, 
7)    esittää, että tilintarkastuskertomus käsitellään viimeistään 11.5.2022 
       pidettävässä kirkkoneuvoston kokouksessa kirkkovaltuustolle esitettäväksi. 
 
Päätös:  
1)    Esityksen mukaan.    
2)    Esityksen mukaan. 
3)    Esityksen mukaan. 
4)    Esityksen mukaan. 
5)    Esityksen mukaan. 
6)    Esityksen mukaan. 
7)    Esityksen mukaan. 
 
 

Liite 3, 4a, 4b (4)/Kneuv. 30.3.2022 § 63  
LaVa-harkinta: Ei vaikutusta  
Toimenpiteet: Kirkkovaltuuston sihteerille  
Muutoksenhakukielto: KL 24; 5  
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§ 64  Hautaus- ja hautapaikkamaksun sekä hautainhoitomaksun vapautus
 (KV)      asia n:o 11  

 
 Hausjärven seurakunnassa on aikaisemmilta vuosilta päätös, jossa seurakunnan 
taloudellinen jaosto on päättänyt 16.12.1980, ettei vuonna 1980 kuolleen kirk-
koherran hautapaikasta, hautauksesta eikä muistakaan palveluista peritä mak-
suja. Vuonna 2008 on tehty päätös, jossa myös haudanhoito on otettu seura-
kunnan tehtäväksi, vaikka hautainhoitoa ei suositella tehtäväksi verovaroin ja 
haudanhoitosopimukset ovat yleensä määräaikaisia. Liite 5. Silloisen kirkkoher-
ran kuolinpesä oli tehnyt anomuksen seurakunnalle haudanhoidon määräajatto-
muudesta. 

 
On hyvä, että seurakunnalla on yhtenäinen linja nykyään ja tulevaisuudessa jo-
kaisen edesmenneen Hausjärven seurakunnan pitkäaikaisen (yli 30 vuotta) kirk-
koherran ja hänen puolisonsa kohdalla, koskien hänen oikeuttaan, omaisten niin 
halutessaan, tulla haudatuksi Hausjärven seurakunnan hautausmaalle ilman 
hautapaikka-, hautaus- sekä haudanhoitokustannuksia määräajattomasti. Kirk-
koneuvoston on hyvä tehdä esitys kirkkovaltuustolle Hausjärven seurakunnan 
käytännöstä edesmenneiden kirkkoherojen, puolisoineen, hautapaikkojen, hau-
taukseen sekä haudanhoitoon liittyvien kulujen maksullisuudesta. 
 
Edellä mainitut maksuvapautukset raukeavat, jos hautaan haudataan joku muu 
vainaja, kuin kenelle hauta on luovutettu. Pykälän käsittelyn ajan puheenjohta-
jana toimii varapuheenjohtaja Timo Silván. 

 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto käsittelee seurakunnan kirk-
koherrojen, puolisoineen, hautaukseen liittyviä toimenpiteitä ja maksullisuutta  
ja tekee asiasta esityksen kirkkovaltuustolle päätettäväksi. 
 
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Hausjärven seu-
rakunnan pitkäaikaiset virassa olevat tai eläköityneet kirkkoherrat puolisoineen, 
halutessaan tulla haudatuksi Hausjärven seurakunnan hautausmaalle, hauda-
taan ilman hautapaikka- hautaus sekä haudanhoitomaksuja määräajattomasti. 
Edellä mainitut maksuvapautukset raukeavat, jos hautaan haudataan joku muu 
vainaja kuin kenelle hauta on luovutettu. 
 
Puheenjohtaja Jussi Kauranne oli poissa tämän pykälän käsittelyn ajan. 
 

Liite 5 /Kneuv 30.3.2022 § 64 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta  

Toimenpiteet: kirkkovaltuuston sihteeri  
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 65 Viransijaisuuden purkaminen sijaisen anomuksesta   asia n:o 12 
 
 Hausjärven seurakunnan ma vs. varhaisnuorisotyönohjaaja Katariina Salo on 

saanut vakituisen viran, jossa hän toivoo voivansa aloittaa 1.5.2022. Salon vi-
ransijaisuus olisi kestänyt 4.8.2022 saakka. 

  
Seurakunnan työntekijät ovat ryhtyneet kartoittamaan mahdollista viransijaisuu-
den jatkajaa ajalle 1.5.-4.8.2022. Koska viransijaisuuteen on talousarviossa va-
rattu palkkamäärärahat, voi kirkkoherra täyttää avoimeksi jäävän viransijaisuu-
den viranhaltijapäätöksellä.      

  
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Katariina Salon 
pyynnön katkaista viransijaisuuden hoito 30.4.2022. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Liite 6/Kneuv. 30.3.2022 § 65 
 

Lava-harkinta: Tehty. Ensisijaisesti olisi toivottavaa, että viransijaisuuteen valittu henkilö hoitaisi sijaisuuden lop-
puun asti. Kuitenkin on ymmärrettävää, että vs viranhaltija on hakenut vakinaista virkaa, koska tämän viransijai-
suuden jatkumisesta ei ole mitään tietoa tällä hetkellä. Koska viransijainen on valittu vakinaiseen virkaan, ei ole 
mielekästä estää viransijaisen siirtymistä vakinaiseen virkaan.  
Viransijaisuus tulisi saada täytettyä pikaisesti, sillä ko virka liittyy varhaisnuorisotyöhön ja rippikoulutyöhön, joissa 
työtehtäviä riittää.  
Toimenpiteet: ptk-ote asianosaiselle  
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 66 Muut mahdolliset asiat    asia n:o 13 
 

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

LaVa-harkinta:  
Toimenpiteet:  
Muutoksenhaku:  
 
 

 § 67 Ilmoitusasiat     asia n:o 14 
  
 Metsäpalstan Pietilä ensihakkuu on suoritettu ja siitä tuli tuottoja 7857,38 euroa 

ja kustannukset olivat 3467,71 euroa, nettotuotto oli 4389,67 euroa. 
 
 Puheenjohtaja muistutti seurakuntavaalien vaalilautakunnan ehdokkaiden aset-

tamisesta. 
  

Puheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi kirkkoneuvos-
tolle. 

 
 Päätös: Esityksen mukaan. 
  
LaVa-harkinta:  
Toimenpiteet:  
Muutoksenhaku:  

 
 
§ 68 Muutoksenhaun ohjeistaminen    asia n:o 15 
 

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

Liite 7 / Kneuv. 30.3.2022 § 68 
LaVa-harkinta: Tehty, ei vaikutusta. 
Toimenpiteet: -  
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

 
 
§ 69 Kokouksen päättäminen   asia n:o 16 
 
 Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo  20.35. 


