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KOKOUSAIKA   Keskiviikko 1.6.2022 klo 17.30 – 20.52 
 

KOKOUSPAIKKA Oitin srk-talo 
 

JÄSENET Kauranne Jussi             puheenjohtaja   

 Heikkilä Maria-Elina     
 Jokinen Päivi                   

 Karjalainen Eila   
           Leman Miia-Maria poissa  

 Miettunen Outi  poissa   

 Palkkimäki Heikki  
 Silván Timo                varapuheenjohtaja, Teams  

 Walldén Jan  
                               

 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET  Teppola Eero    kirkkovalt. puheenjohtaja , poissa          

  Järvinen Laura    kirkkovalt. varapuh.joht., poissa 

  Mäki-Laurila Hanna-Maija talouspäällikkö   
  Alastalo Tiina   sihteeri, poissa  

           Pajunen Laura  varajäsen, Teams 
  Linna Päivi  varajäsen, poissa 

       

ASIAT §§ 110 - 129 
   

 
  

 Jussi Kauranne          Hanna-Maija Mäki-Laurila                     
 

 

 
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU  aika ja paikka  

. 1.6.2022 Oitin srk-talo   
  

 allekirjoitukset   

     
    

  
  Jan Walldén    Maria-Elina Heikkilä 

Pöytäkirja on ollut    
yleisesti nähtävänä Aika ja paikka 

 3.6. – 16.6.2022 kirkkoherranvirastossa, Hikiäntie 51 

 
 

 
 

Todistaa Virka-asema  Allekirjoitus 

 
 

 
 

                                                                                                Asianmukaisesti allekirjoitetusta   
                                pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

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

 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.34 ja kirkkoherra piti 
alkuhartauden.  

  
 
§ 111 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 25.5.2022. 
Suoritetun nimenhuudon mukaan kokouksessa oli läsnä 6 kirkkoneuvoston jä-
sentä ja X varajäsentä. Etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistui 1 jäsentä 
ja 1 varajäsentä.   

 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösval-
taiseksi. 

  

Päätös: Esityksen mukaan 
 

 
§ 112 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen      asia n:o 3 

 

Puheenjohtajan päätösesitys: Aakkosjärjestystä noudattavan pöytäkirjan 
tarkastajakäytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Jan 
walldén ja Maria-Elina Heikkilä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa 
myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.     
 

Päätös: Esityksen mukaan 
 
 

§ 113 Pöytäkirjan nähtävillä olo       asia n:o 4 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on 
nähtävillä 3. – 16.6.2022 kirkkoherranvirastossa Hikiäntie 51:ssä virka-aikana 
klo 9–13. 
 

Päätös: Esityksen mukaan 
 
 

§ 114 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi      asia n:o 5 
  

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

Päätös: Pykälä 125 otetaan mukaan, muuten esityksen mukaan 
 

Liite 1 /Kneuv. 1.6.2022 § 114 
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§ 115 16.3.2022 ja 25.5.2022 pidettyjen kirkkovaltuuston kokousten lailli-

suusvalvonta 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 16.3.2022 Oitin seurakuntatalossa pidetyn kokouksen lailli-
suusvalvonta sekä sen päätösten toimeenpanokelpoisuuden tarkastus on jäänyt 
suorittamatta kirkkoneuvoston kokouksissa huhti- ja toukokuissa. Sen vuoksi 
tarkastus on syytä tehdä nyt. Kokouksen pöytäkirja on liitteenä 2. 
Kirkkovaltuuston seuraava kokous pidettiin ke 25.5.2022 Oitin seurakuntata-
lossa. Kokouksen pöytäkirja on liitteenä 3 (toimitetaan myöhemmin).  
Kirkkovaltuuston ko kokousten päätösten laillisuusvalvonta ja tehtyjen päätös-
ten toimeenpanokelpoisuus tarkastetaan käymällä kokousten pöytäkirjat läpi.  

  
Puheenjohtajan päätösesitys:  

1. Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 16.3.2022 pidetyssä ko-
kouksessa tehdyt päätökset ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia. 

2. Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 25.5.2022 pidetyssä ko-
kouksessa tehdyt päätökset ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia. 

 
Päätös: Kohdat 1) ja 2) esityksen mukaan 

 
Liitteet 2 ja 3 /Kneuv 1.6.2022 § 115 
LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: - 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 116           Seurakunnan vuosikirjan 2021 hyväksyminen   asia n:o 7 
 

 Seurakunnan työntekijät ovat laatineet seurakunnan toiminnasta johtokuntien 
ja kirkkoneuvoston hyväksymät toimintakertomukset. Niiden pohjalta on koos-
tettu vuosikirjaehdotelma kuluneesta vuodesta 2021 (liite 4), jossa näkyy myös 
lyhyt katsaus seurakunnan talouteen vuodelta 2021.  
Vuosikirja voidaan painattaa jakeluun ja julkaista seurakunnan kotisivuilla ja Fa-
cebookissa hyväksymisen jälkeen.  
 

 Puheenjohtajan päätösesitys:  
1) Kirkkoneuvosto tutustuu vuosikirjan raakileeseen,  
2) tekee siihen tarpeelliseksi katsomansa korjaukset, lisäykset ja poistot sekä  
3) antaa luvan sen painattamiseen jakeluun sekä julkaisemiseen internetissä.  

 
 Päätös: Kohdat 1) – 3) esityksen mukaan 

 
Liite 4 / Kneuv. 1.6.2022 § 116 
LaVa-harkinta tehty, ei välittömiä vaikutuksia.   
Toimenpiteet: --- 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 117  Hausjärven seurakunnan strategian vuoteen 2035 hyväksyminen kirk-

kovaltuuston vahvistettavaksi   
  asia n:o 8 

 Seurakunnalla on kirkkovaltuuston vahvistama, vuoteen 2025 ulottuva strategia 
(liite 5). Strategian päivitystä tehtiin taakse jääneen piispantarkastuksen yhtey-
dessä, mutta sen saattaminen loppuun viivästyi koronapandemian asettamien 
kohtaamisrajoitusten takia. 
 
Kirkkovaltuuston jäsenet ja seurakunnan työntekijät kokoontuivat Oitin seura-
kuntataloon 2.4.2022 päivittämään voimassaolevaa strategiaa olemaan voi-
massa vuoteen 2035 asti. Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat työstäneet ryhmä-
töiden tuloksista uuden strategialuonnoksen (liite 6) kirkkoneuvoston arvioita-
vaksi ja muokattavaksi kirkkovaltuuston vahvistamista varten. 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

1) Kirkkoneuvosto tutustuu uuden strategian luonnokseen,  
2) tekee siihen tarpeelliseksi katsomansa korjaukset, lisäykset ja poistot sekä  
3) lähettää sen korjatussa muodossaan kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.  

 
Päätös: 1) – 2) esityksen mukaan 
3) Kirkkoneuvosto pyytää korjatun version nähtäväksi seuraavassa kokouk-
sessa 

 
Liitteet 5 ja 6 /Kneuv. 1.6.2022 § 117 
Lava-harkinta: Tehty, ei välittömiä vaikutuksia 
Toimenpiteet: kirkkovalt-sihteeri 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 118  Hausjärven seurakunnan ja Suomen Lähetysseuran (SLS) välisen pal-

velusopimuksen jatkaminen       asia n:o 9 
 
 Hausjärven seurakunta toteuttaa lähetystehtäväänsä osittain eri lähetysjärjestö-

jen kautta. Lähetysjärjestöjen nimikkolähetit ovat siis välillisesti työsuhteessa 
Hausjärven seurakunnan kanssa. 

 
 Hausjärven seurakunnalla on palvelusopimus SLS:n kanssa Hanna London ja 

Marja Alastalon tukemisesta. Kummankin henkilön kohdalla on sovittu 5500 €:n 
tukisummasta vuosittain, joten SLS:n osuus lähetysmäärärahoista on sopimus-
ten perusteella ollut 11000 € vuosittain.  

 
Sopimus oli katkolla huhtikuussa 2022. Palvelun johtokunta käsitteli SLS:n lä-
hettämää sopimusjatkotarjousta kokouksessaan 5.5.2022 (§ 21, liite 7).  
Palvelun johtokuntaesittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto jatkaisi sopi-
musta SLS:n kanssa toistaiseksi voimassaolevana siten, että sen seuraava tar-
kistuspiste olisi 1.4.2024 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: Hausjärven seurakunnan kirkkoneuvosto jat-
kaa palvelusopimusta SLS:n kanssa toistaiseksi voimassaolevana siten, että sen 
seuraava tarkistuspiste on 1.4.2024. 
Kirkkoneuvosto valtuuttaa työalapastorin, kappalainen Hans Grönholmin allekir-
joittamaan sopimuksen puolestaan. 
 
Päätös: Esityksen mukaan 

Liite 7/Kneuv. 1.6.2022 § 118 
Lava-harkinta: Tehty, ei välittömiä vaikutuksia 
Toimenpiteet: ptk-ote työalapastori Grönholmille ja SLS:lle 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 119  Hausjärven seurakunnan kiinteistöstrategia    asia n:o 10 
 

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 27.1.2021 § 18 valita työryhmän, joka 
laatii Hausjärven seurakunnan kiinteistöstrategian. Työryhmän jäseniksi nimet-
tiin kirkkoherra Jussi Kauranne, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Eero Teppola, 
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Esko Ihalainen 31.12.2021 asti ja Timo 
Silvàn kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana 1.1.2022 alkaen neuvosto jäsen 
Kari Masalin, nuorisotyönohjaaja Elisa Lemmetty ja talouspäällikkö Hanna-Maija 
Mäki-Laurila. 
 
Työryhmä on käynyt läpi seurakunnan kiinteistöomaisuuden sekä rakennetun 
että rakentamattoman. Kiinteistöstrategian pohjana on ollut vuoden 2020 tilin-
päätös sekä toimitilan käyttöastelaskelmat vuodelta 2021 ja Oitin seurakuntata-
lon kuntokartoitus 10 vuoden tähtäimellä vuodelta 2021.  
 
Yhteenveto kiinteistöjen määrästä on selvää, Hausjärven seurakunnalla on 
useita kiinteistöjä, joista neljä on kirkkokiinteistöä, eivätkä ne luovutettavien 
kiinteistöjen listalla. Selkeästi luovutettavissa olevat kiinteistöt ovat Vanha Pap-
pila sekä Valkjärven rannalla sijaitseva Terveniemen tila ja Hikiän tien varressa 
oleva rakentamaton kiinteistö.  
 
Kiinteistöstrategia tarkistetaan valtuustokausittain tai jos toimintaympäristössä 
ilmenee oleellisia muutoksia. Jatkossa tulee ottaa huomioon seurakunnan ras-
kas kiinteistökanta.  

 

Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu liitteenä olevaan 
Hausjärven seurakunnan kiinteistöstrategiaan, tekee tarvittavat muutokset sekä 
lähettää sen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi. 

 
Päätös: Esityksen mukaan 
  

Liite 8/Kneuv. 1.6.2022 § 119 
Lava-harkinta: Tehty, ei välittömiä vaikutuksia 
Toimenpiteet: ptk-ote kkovalt sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 120 Esitys nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden täyttämisestä   asia n:o 11 
 

Kirkkoneuvosto pyysi edellisessä kokouksessaan (11.5.2022 § 98) seurakunta-
pastori Virpi Pirjetää aloittamaan uuden viransijaisen rekrytoinnin hoitamaan va-
pautunutta nuorisotyönohjaajan viransijaisuutta 7.8.2023 asti. 

Varhaisnuorisotyön sijaisuuden kohdalla on ajateltava koko kasvatuksen kentän 

kokonaisuutta ja tämänhetkistä tilannetta. Varhaiskasvatuksessa tulee syksyllä 

työskentelemään tämänhetkisen tiedon mukaan vain yksi lastenohjaaja. Päivä-

kerhoryhmät jäänevät hyvin pieneksi, mutta turvallisuussyistä ryhmissä on työs-

kenneltävä kaksi työntekijää.  

Kasvatuksen kentällä yhdessä mietimme syksyn aikana kasvatuksen tulevia pai-

nopisteitä ja resurssien kohdentamista seurakuntalaista eli lapsista, nuorista ja 

perheistä nouseviin tarpeisiin. On kuitenkin erittäin tärkeää, että syksyllä pysty-

tään käynnistämään aikataulussa varhaisnuorisotyön perusviikko-ohjelma sekä 

järjestämään päiväkerhot turvallisesti. Lisäksi varhaisnuorisotyönohjaajan työ-

voimaresurssia tarvitaan rippikoulutyöhön. Varhaisnuorisotyön sijaisuuden teh-

tävänkuvasta kannattaa siis nykyisessä tilanteessa muodostaa ylläkuvatun kal-

tainen ”hybridivirka”, joka sisältää varhaisnuorisotyötä, päiväkerhotyötä ja rippi-

koulutyötä.  

Seurakuntapastori Pirjetän esitys viransijaisuuden täyttämisestä on kokonaisuu-
dessaan liitteenä 9.  

Puheenjohtajan päätösesitys: Seurakuntapastori Virpi Pirjetän esityksen 

mukaisesti nuorisotyönohjaaja Soile Numminen valitaan vs. nuorisotyönohjaa-

jaksi ajalle 1.8.2022-7.8.2023.  

Tehtävä tulee sisältämään varhaisnuorisotyötä, varhaiskasvatusta ja rippikoulu-

työtä.  

Tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 502. 

Päätös: Esityksen mukaan 
Liite 9/Kneuv. 1.6.2022 § 120 
Lava-harkinta: Tehty asian käsittelyn yhteydessä kirkkoneuvoston edellisessä kokouksessa. 
Toimenpiteet: ptk-ote valitulle sekä kasvatuksen työalapastorille 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 121 Toimistosihteerin palkkaaminen Hausjärven seurakuntaan  
asia n:o 12 

   
Kirkkoneuvosto on käsitellyt kokoaikaisen toimistosihteerin palkkaamista ko-
kouksessaan 11.5.2022 (§ 94). Hausjärven seurakunnassa on ollut auki kokoai-
kaisen toimistosihteerin toimi. Haku käynnistyi 12.5 TE-keskuksen sivuilla ja ko-
tisivuilla sekä 13.5. Oikotie evl:n sivuilla.  
 
Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli yhdeksän kappaletta liite 10. Kirkko-
neuvosto valitsi haastattelutyöryhmään keskuudestaan Päivi Jokisen, Timo 
Silvànin ja Heikki Palkkimäen talouspäällikön lisäksi.  
 
Haastattelutyöryhmä on kokoontunut 24.5.2022 ja tehnyt esityksen valittavasta 
henkilöstä ja yhdestä varahenkilöstä liite 11. 
 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu haastatteluryhmän 
laatimaan lausuntoon (liite 11) ja tekee sen pohjalta päätöksen toimeen valitta-
vasta ja varahenkilöksi valittavasta henkilöstä. 
 
Päätös: Kirkkoneuvosto tutustui haastattelutyöryhmän lausuntoon. Kirkkoneu-
vosto päättää, että tehtävään valitaan Seija Simonen ja varasijalle Erja Ekholm.  

  
Liite 10, 11/Kneuv. 1.6.2022 § 121 (jaetaan kokouksessa) 
Lava-harkinta: ei vaikutusta 
Toimenpiteet: ptk-ote valitulle  
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 122 Määräaikaisen perhediakonian viran täyttäminen   asia n:o 13
  
  

 Kirkkoneuvosto käsitteli määräaikaisena avattavaa diakonianvirkaa kokoukses-
saan 11.5.2022 (§96). Perhediakonin virka on osoittautunut tarpeelliseksi seura-
kunnan kanavaksi tavoittaa muuttuvissa elämäntilanteissa olevia seurakuntalai-
sia perheineen.  

  
 Kirkkoneuvosto valtuuttivat kappalaisen ja seurakuntapastorin käynnistämään 

määräaikaisen viranhaltijan rekrytoinnin sekä tekemään asiasta johtokuntakäsit-
telyn perusteella virantäyttöesityksen kirkkoneuvostolle. Virka oli haettavana 
13.5. – 26.5.2022 Oikotie evl.-palvelussa. 

 
 Johtokunnan esitys valittavasta henkilöstä tuodaan kirjallisena kokoukseen. 
 
 Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu johtokunnan laati-

maan esitykseen (liite 12) ja tekee sen pohjalta päätöksen viranhaltijan valin-
nasta. 

 
 Päätös: Johtokunnan esityksen mukaisesti kirkkoneuvosto valitsee ma. diako-

nin virkaan Päivi Kantosen.  
Samalla kirkkoneuvosto pyytää seurakuntapastori Virpi Pirjetää käynnistämään 
rekrytoinnin, jonka tarkoituksena on löytää vs. diakoni ajanjaksolle 1.8.2022 – 
7.8.2023. 

 
Liite 12/Kneuv. 1.6.2022 § 122 

Lava-harkinta: Tehty. Määräaikaisen perhediakonin virka on osoittautunut välttämättömäksi kanavaksi muuttu-
neessa ja heikentyneessä elämäntilanteessa olevien seurakuntalaisten ja perheiden kohtaamisessa. Mikäli viran 
määräaikaisuutta ei jatketa, uhatussa tilanteessa ja asemassa olevien lapsiperheiden henkinen, hengellinen ja ta-
loudellinen tukeminen heikkenee huomattavasti.  
Toimenpiteet: ptk-ote asianosaisille  
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 123 Oitin seurakuntatalon lämmönjakokeskuksen uusiminen   
asia n:o 14 

   
Oitin seurakuntatalolle tehtiin pitkän tähtäimen (10 v.) LVV-kuntotutkimus ja 
ISR-peruskuntoarvio vuonna 2021. Kuntoarviossa oli selkeästi määritelty aika-
taulutus korjausten ajankohdalle. Lämmönvaihtimen uusiminen on ensisijaisen 
tärkeää, sillä se on alkuperäinen.  
 
Tarjouspyyntö (liite 13) lähetettiin kahdeksalle urakoitsijalle 3.5.2022, mutta ot-
taen huomioon tämän nykyhetken maailman tilanteen, oli ehkä arvattavissa, 
että laskenta-aika ei riittäne 24.5. Tarjouksen antamisen aikaa pidennettiin 
31.5. asti, jonka jälkeen työryhmää tiedotetaan tarjousten antajista, ja materi-
aali tulee kirjallisena kokoukseen liite 14.  
 
Mikäli tarjoukset ylittävät talousarvioon varatut varat 30.000, johon sisältyy jo 
suunnittelu noin 3.000 euroa, tulee kirkkovaltuustolta anoa lisätalousarvio läm-
mönvaihtimen uusimisen urakkaan. Ilmanvaihdon automatisointiin oli varattu 
9.000 euroa, mikä päätettiin olla tekemättä vuonna 2022, joten nämä varatut 
varat on mahdollista käyttää myös lämmönvaihtimen uusimiseen. Valtuustolle 
tulee esittää talousarvio muuton investoinneille. 
 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto käsittelee tarjousmateriaalin 
ja hyväksyy kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihtoehdon Oitin seurakunta-
talon lämmönvaihtimen uusimisen urakkaan. Mikäli urakkahinta ylittää talousar-
vion kirkkoneuvosto anoo kirkkovaltuustolta, että 9.000 euron määräraha, joka 
oli varattu ilmastoinnin automatisoinnille, siirretään talousarviomuutoksena läm-
mönvaihtimen uusimiseen liittyvälle urakalle. Mikäli tämäkään ei riitä kirkkoneu-
vosto anoo valtuustolta vielä lisämäärärahaa.  
 
Päätös: Kirkkoneuvosto tutustui tarjouksiin. Kirkkoneuvosto hyväksyy Kanta-
putki Oy:n tarjouksen, mikäli tarjoaja esittää ennen sopimuksen allekirjoitta-
mista urakkatarjouspyynnössä edellytetyt dokumentit, jotka osoittavat yhtiön 
luotettavuuden ja vakavaraisuuden. 

  
Mikäli dokumentteja ei esitetä, eivätkä ne täytä vaadittuja kriteereitä, kirkko-
neuvosto hyväksyy seuraavaksi edullisimman tarjouksen. 

 
Liite 13, 14/Kneuv. 1.6.2022 § 123 
Lava-harkinta: ei vaikutusta 
Toimenpiteet: ptk-ote valitulle  
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 124 Seurakunnan viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset edellisen 

neuvostokäsittelyn jälkeen     asia n:o 15 
  

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset:  

 
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: 

15/2022 Päätös kokemuslisästä 
16/2022 Päätös kokemuslisästä 
17/2022 Päätös kokemuslisästä 
18/2022 Päätös kokemuslisästä 
19/2022 Päätös saldovapaasta 

 

Kappalaisen viranhaltijapäätökset: 
--- 

 

Seurakuntapastorin viranhaltijapäätökset: 
3/2022 Määräaikaisen viranhaltijan palkkaaminen rippikoulutyöhön viikolle 26 

4/2022 Sijaisen palkkaaminen varhaiskasvatukseen 26.4.-25.5.2022 
5/2022 Päätös XX:n toimimisesta tuntityöntekijänä 

 
Diakonin/ itä viranhaltijapäätökset: 

4/2022 Diakonia-avustus 

5/2022 Diakonia-avustus 
 

Diakonin/ länsi viranhaltijapäätökset: 
1/2022 Diakonia-avustus 

 

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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§ 125 Kalenteriohjelma vuoden 2023 talousarvioon   asia n:o 16  
 

Hausjärven seurakunnalla on ollut yhteinen Riihimäki-Loppi-Hausjärvi Prime –
kimppa kalenteriohjelmajärjestelmä. Taannoin oli etua yhdessä hankitusta oh-
jelmasta, koska pystyttiin hieman jakamaan kustannuksia. Tällä hetkellä on 
vielä vireillä Hausjärvi-Loppi –kimppa. Prime-kalenteriohjelman kanssa on ollut 
haasteita ja olemme keskustelleet työpaikkakokouksessa myös työntekijöiden 
kanssa kalenteriohjelman vaihdosta. Hausjärven seurakunta on pyytänyt tar-
jouksen uudesta kalenteriohjelmasta, Katrinasta.  
Hintavertailu nykyiseen ohjelmaan, liite 15 
 
Katrina-ohjelmistotoimittajan kanssa on sovittu, että uuden järjestelmän kus-
tannukset tulevat vuoden 2023 talousarvioon, sillä tälle vuodelle 2022 ei ole va-
rattu kalenteriohjelmistolle varoja. Kuitenkin ottaen huomioon erittäin tärkeän 
työkalun koko työyhteisölle, tulee turvata siirtymiseen ja siirtymisen valmiste-
luun riittävästi aikaa. Ohjelmantoimittajan kanssa on keskusteltu, että he pystyi-
sivät aloittamaan valmistelujen aikataulutukset, kun saavat virallisen tilauksen. 
Seurakunta valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön allekirjoittamaan tilauk-
sen, jossa asennus ja kustannukset tulevat vasta vuodelle 2023. 
 
Talouspäällikön päätösesitys: 
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön tekemään virallisen 
tilauksen Katrina-kalenteriohjelmasta, jotta käyttöönottoprojekti pääsee alka-
maan ja käyttöönotto olisi vuoden 2023 alusta, ja myös kustannukset tulisivat 
talousarviovuoden 2023 puolelle. 
 
 
Päätös: Esityksen mukaan 

Liite 15/ Kneuv 1.6.2022 § 125 
Lava-harkinta: ei vaikutuksia  
Toimenpiteet: ohj.toimittaja, taloustoimisto 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 30 vrk 
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§ 126 Muut mahdolliset asiat    asia n:o 17 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat. 
 
Päätös: Ei muita asioita 
 

LaVa-harkinta:  
Toimenpiteet:  
Muutoksenhaku:  
 
 

§ 127 Ilmoitusasiat     asia n:o 18 
  
  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi kirkkoneuvos-
tolle. 

 
 Päätös: Ei ilmoitusasioita 
  
LaVa-harkinta:  
Toimenpiteet:  
Muutoksenhaku:  

 
 
§ 128 Muutoksenhaun ohjeistaminen    asia n:o 19 
 

Puheenjohtaja antoi KL 24:3 § mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen / KL 24:4 § 
mukaisen valitusosoituksen/ KL 24:5 § mukaisen muutoksenhakukiellon 
(liite 16). 
 

Liite 16 / Kneuv. 1.6.2022 § 128 
LaVa-harkinta: Tehty, ei vaikutusta. 
Toimenpiteet: -  
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

 
 
§ 129 Kokouksen päättäminen   asia n:o 20 
 
 Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 20.52 


