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KOKOUSAIKA   Keskiviikko 13.4.2022 klo 17.30 – 17.56 
 

KOKOUSPAIKKA Oitin srk-talo 
 

JÄSENET Kauranne Jussi             puheenjohtaja   

 Heikkilä Maria-Elina     
 Jokinen Päivi                   

 Karjalainen Eila   
           Leman Miia-Maria POISSA  

 Miettunen Outi  TEAMS   

 Palkkimäki Heikki  
 Silván Timo                varapuheenjohtaja POISSA 

 Walldén Jan  
                               

 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET  Teppola Eero    kirkkovalt. puheenjohtaja           

  Järvinen Laura    kirkkovalt. varapuh.joht. 

  Pajunen Laura   Miia-M Lemanin vara, POISSA 
  Ihalainen Esko   Timo Silvánin vara, PAIKALLA 

   Mäki-Laurila Hanna-Maija talouspäällikkö  POISSA 
  Alastalo Tiina   sihteeri  

  

   
       

ASIAT §§ 70 - 83 
   

 
  

 Jussi Kauranne          Tiina Alastalo                     

 
 

 
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU  aika ja paikka  

. 13.4.2022 Oitin srk-talo   

  
 allekirjoitukset   

     
    

  
  Jan Walldén    Maria-Elina Heikkilä 

Pöytäkirja on ollut    

yleisesti nähtävänä Aika ja paikka 
 15.4. – 28.4.2022 kirkkoherranvirastossa, Hikiäntie 51 

 
 

 

 
Todistaa Virka-asema  Allekirjoitus 

 
 

 

 
                                                                                                Asianmukaisesti allekirjoitetusta   

                                pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
 
 
                                                                   _______/_______ 2022________________________________________ 
                                                                                                                puheenjohtaja/pöytäkirjanpitäjä/kirkkoherra 
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§ 70 Kokouksen avaus ja alkuhartaus        asia n:o 1 
 

 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 ja Maria-Elina Heik-
kilä piti alkuhartauden.  

  
 

§ 71 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 6.4.2022. Suo-
ritetun nimenhuudon mukaan kokouksessa oli läsnä 6 kirkkoneuvoston jäsentä 
ja 1 varajäsentä. Etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistui 1 jäsentä.   

 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösval-
taiseksi. 

  

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

 

§ 72 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: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jan Walldén ja Maria-Elina Heikkilä. 
 
 

§ 73 Pöytäkirjan nähtävillä olo       asia n:o 4 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on 
nähtävillä 15. – 28.4.2022 kirkkoherranvirastossa Hikiäntie 51:ssä virka-aikana 
klo 9–13. 
 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

§ 74 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi      asia n:o 5 
  

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

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Liite 1 /Kneuv. 13.4.2022 § 74 
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§ 75             Hausjärven seurakunnan metsien metsästyskäyttöön vuokraus 

     asia n:o 6 
 

Seurakunnalle on tullut kysely yksityishenkilöltä Hausjärven seurakunnan met-
sien vuokrauksesta metsästyskäyttöön. Seurakunta on julkinen yhteisö, jonka 
on kuitenkin hyvä pidättäytyä vuokraamaan metsää metsästysseuroille, jolloin 
on mahdollista useammalla harrastajalla hyötyä metsämaasta. Seurakunnan 
metsäalueista suurimmat alueet ovat jo vuokrattuina metsästysseuroille. Liite 2 
 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Hausjärven seurakunta, julkisena yhteisönä, 
vuokraa metsää metsästysseuroille, ja näin metsästysmahdollisuus tavoittaa 
useampia harrastajia.  
 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

Liite 2 Kneuv. 13.4.2022 § 75 
LaVa-harkinta tehty:   
Toimenpiteet: asianosainen 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 76 Kunnan vesiliittymä Hausjärven kirkkoon  asia n:o 7 
 

 
Hausjärven pääkirkolla on oma porakaivo, joka kuivui tyhjäksi viime kesänä, 
koska kesä oli kuiva. Kaivon tyhjentymisen jälkeen vesi on ollut kovin humuspi-
toista ja väriltään rusehtavaa. Tämä humuspitoisuus ja rusehtava väri ovat voi-
mistuneet syystalven aikana. Liite 3. Vedestä tehtiin talousvesitutkimus vuonna 
2021, se on kyllä talousvedeksi kelpaavaa, mutta rauta- ja mangaanipitoisuus 
ylittävät suositellut arvot. Rautapitoisuus on 1000 mikrogrammaa/litra ja suosi-
tus olisi vain 200 mikrogrammaa/litra, 57 mikrogrammaa/litra ja suositus olisi 
50 mikrogrammaa/litra. Väriluku poikkesi myös suosituksesta, se oli 9 mg 
Pt/litra kun suositus 5 mg Pt/litra. Tänä keväänä kirkkokahveihin tarkoitettu vesi 
on ostettu kaupasta. Kirkon talousrakennuksessa sijaitsevat vesikalusteet ovat 
pikkuhiljaa vuosien mittaan värjäytyneet rusehtaviksi ja WC-altaiden säiliöiden 
sisäosia on jouduttu useasti vaihtamaan.  
On tärkeää, että kirkon juomavesi saadaan terveelliseksi ja kirkkaaksi sekä ve-
dentulo luotettavaksi. Porakaivopumppu on jo yli 10 vuotta vanha ja uusi mak-
saisi 2000 euroa. Veden suodatin asennuksineen tulisi maksamaan noin 3000 
euroa ja tämä vaatisi jatkuvaa huoltoa, suolojen vaihtoa, siis säännöllistä kulua.  
 
Kunnalta on selvitetty vesiliittymän hintaa, mikä on 2.900 euroa 0 alv (3.596 
euroa sis. alv) ja liitäntätyömaksu on 800 euroa 0 alv, (992 euroa sis. alv). Kai-
vuutyö asennustarvikkeineen tulisi arviolta maksamaan 3000 euroa. Kirkon liit-
täminen kunnan vesijohtoverkkoon tulisi maksamaan arvioilla 7.588 euroa, sis. 
alv. Liite 4 vesiliittymän reitti. 
Investointimäärärahoissa on 20.000 euroa määritelty ennalta-arvaamattomiin 
kustannuksiin, jota voisi käyttää Hausjärven kirkon liittämiseen kunnan vesiver-
kostoon. 8.000 euroa tulisi siirtää investoinnille, Hausjärven kirkon liittäminen 
kunnan vesijohtoon.  
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, 
jotta se hyväksyy 8.000 euron määrärahasiirron ennalta-arvaamattomista inves-
tointivaroista Hausjärven kirkon liittämisen kunnan vesiverkostoon. 
 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

Liite 3,4 Kneuv 13.4.2022 § 76 
Lava-harkinta: Tehty,  
Toimenpiteet: kirkkovalt-sihteeri 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 77 Hausjärven seurakunnan peltojen vuoraaminen Pappilan alueella  
       asia n:o 8 

 
Hausjärven seurakunnan Vanhan Pappilan alueella on kaksi peltolohkoa vapau-
tunut vuokrattavaksi 1.5.2022 alkaen. Peltolohkot ovat Kujanvarsi 086-01474-
96 ja Makasiini 086-01481-06, kokonaispinta-ala on 3,96 ha. Pellot annetaan 
vuokralle korkeimman tarjouksen perusteella. Seuraava ilmoitus oli 20.3.2022 
Aamupostissa: 

  
 ” VUOKRALLE TARJOTAAN 

 

Hausjärven seurakunta tarjoaa vuokralle tukikelpoista peltoa Vanhan Pappilan 

ympäristöstä. Vuokrattava alue koostuu kahdesta lohkosta: 086-01474-96 Ku-

janvarsi ja 086-01481-06 Makasiini. Peltoalueiden kokonaispinta-ala on 3,96 ha. 

Peltolohkot ovat salaojitettuja ja luonnonmukaisessa tuotannossa. Vuokra-aika 

on viisi vuotta ja se alkaa 1.5.2022. Seurakunta siirtää tukioikeudet vuokralai-

selle. 

Kirkkoneuvostolle osoitetut kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa 6.4.2022 klo 

12.00 mennessä osoitteeseen Hausjärven seurakunta, Hikiäntie 51, 12210 Haus-

järvi tai sähköpostilla hausjarvi.seurakunta@evl.fi.” 

 

Tarjouksia jätettiin neljä kappaletta. Liite 5 

 

Puheenjohtajan päätösesitys: Tarjousten perusteella korkeimman 
tarjouksen on jättänyt Mikko Ylöstalo, jonka tarjous on 450 euroa /heh-
taarilta. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön tekemään vuokrasopi-
muksen Mikko Ylöstalon kanssa. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Liite 5 Kneuv. 13.4.2022 § 77 
Lava-harkinta: Tehty, ei välittömiä vaikutuksia  
Toimenpiteet: taloustoimisto ja asianosaiset  
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
  

mailto:hausjarvi.seurakunta@evl.fi
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§ 78 Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston loppuvuoden 2022 kokoukset 

       asia n:o 9 
 
 Hausjärven seurakunnan kirkkoneuvoston ja valtuuston kokoukset vuodelle 

2022 on sovittu vain toukokuun loppuun saakka. Täyttyvien kalenterien vuoksi 
on hyvä sopia loppuvuoden kokoontumisajat ja –paikat. 

 
 Kirkkoneuvoston kokoukset Oitin seurakuntatalossa keskiviikkoina klo 17.30:  

24.8. 
14.9. 
5.10. 
2.11. 
23.11. 
varalla 21.12. 

 

Kirkkovaltuuston kokoukset Oitin seurakuntatalossa keskiviikkoisin klo 17.30 
16.11. 
7.12. 
varalla 28.12. 

 
 Puheenjohtajan päätösesitys:  

1. Kirkkoneuvosto tutustuu ehdotettuun aikatauluun, tekee siihen tarpeel-
liseksi katsomansa muutokset ja hyväksyy sen.  

2. Kokousten hartausvastuuseen halukkaat kirkkoneuvoston jäsenet varaa-
vat itselleen hartausvuoron sihteerin ylläpitämään listaan. 

 
Päätös:  
1. Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyt kokouspäivät. 
2. Esityksen mukaan. 
 

Lava-harkinta: Tehty, ei välittömiä vaikutuksia  
Toimenpiteet: ptk-ote kvalt sihteerille  
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 79 Seurakunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset 1.3. – 6.4.2022

      asia n:o 10 
  

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset:  
3/2022 Palkattoman työloman myöntäminen 

4/2022 Vuosilomapäivän vaihdon myöntäminen 
5/2022 Päätös määräaikaisen lastenohjaajan palkkaamisesta ajalle 1.-26.6.2022   

 

Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: 
5/2022  Päätös lomapalkan maksamisesta 

 
Kappalaisen viranhaltijapäätökset: 

--- 
 

Seurakuntapastorin viranhaltijapäätökset: 

 
Diakonin/ itä viranhaltijapäätökset: 

2/2022 Diakonia-avustus 
3/2022 Diakonia-avustus 

 

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 

 
 
§ 80 Muut mahdolliset asiat    asia n:o 11 
 

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

LaVa-harkinta:  
Toimenpiteet:  
Muutoksenhaku:  
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§ 81 Ilmoitusasiat     asia n:o 12 
  
  

Puheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi kirkkoneuvos-
tolle. 

 
 Päätös: Ilmoitusasioita ei ollut. 
  
LaVa-harkinta:  
Toimenpiteet:  
Muutoksenhaku:  

 
 
§ 82 Muutoksenhaun ohjeistaminen    asia n:o 13 
 

Puheenjohtaja antoi KL 24:3 § mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen / KL 24:4 § 
mukaisen valitusosoituksen/ KL 24:5 § mukaisen muutoksenhakukiellon 
(liite 6). 
 

Liite 6 / Kneuv. 13.4.2022 § 82 
LaVa-harkinta: Tehty, ei vaikutusta. 
Toimenpiteet: -  
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

 
 
§ 83 Kokouksen päättäminen   asia n:o 14 
 
 Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.56. 


