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KOKOUSAIKA   Keskiviikko 2.11.2022 klo 17.30  

 
KOKOUSPAIKKA Oitin srk-talo 

 
JÄSENET Kauranne Jussi             puheenjohtaja   

 Heikkilä Maria-Elina Teams    

 Jokinen Päivi                   
 Karjalainen Eila  Poissa  

           Leman Miia-Maria Poissa  
 Miettunen Outi   

 Palkkimäki Heikki  

 Silván Timo                varapuheenjohtaja Teams 
 Walldén Jan               Teams        

                               
 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Teppola Eero  kirkkovalt. puheenjohtaja saapui § 191 aikana        
  Järvinen Laura  kirkkovalt. varapuh.joht. Poissa 

  Kontula Eva Eila Karjalaisen varajäsen 

  Pajunen Laura Miia-Maria Lemanin varajäsen Poissa 
  Palola Kaija  vs. talouspäällikkö 

  Alastalo Tiina  sihteeri 
   

  

       
ASIAT §§ 186 - 201 

   
 

  
 Jussi Kauranne          Tiina Alastalo                     

 

 
 

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU  aika ja paikka  
 2.11.2022 Oitin srk-talo   

  

 allekirjoitukset   
     

    
  

  Päivi Jokinen   Outi Miettunen 

Pöytäkirja on ollut    
yleisesti nähtävänä Aika ja paikka 

 4. – 17.11.2022 kirkkoherranvirastossa, Hikiäntie 51 
 

 
 

 

Todistaa Virka-asema  Allekirjoitus 
 

 
 

                                                                                                Asianmukaisesti allekirjoitetusta   
                                pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

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

 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 ja piti alkuhartau-
den.  

  
 
§ 187 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 26.10.2022. 
Suoritetun nimenhuudon mukaan kokouksessa oli läsnä 4 kirkkoneuvoston jä-
sentä ja 1 varajäsen. Etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistui 3 jäsentä.  

 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösval-
taiseksi. 

  

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

 
§ 188 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 Päivi Jokinen ja Outi Miettunen. 
 
 

§ 189 Pöytäkirjan nähtävillä olo       asia n:o 4 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on 
nähtävillä 4.– 17.11.2022 kirkkoherranvirastossa Hikiäntie 51:ssä virka-aikana 
klo 9–13. 
 

Päätös: Esityksen mukaan. 
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§ 190 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi      asia n:o 5 
  

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

Päätös: Kokouskutsussa lähetettyyn esityslistaan tehtiin lisäys, asia 12 määrä-
aikaisen perhediakonin päivitetty tehtävänkuva. Työjärjestys hyväksyttiin tällä 
muutoksella. 

 

Liite 1 /Kneuv. 2.11.2022 § 190 
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§ 191 Seurakunnallisen toiminnan puolivuotiskatsaus alkuvuodesta 2022  

      asia n:o 6 
 

Johtokunnat ovat käsitelleet työalojen toimintaa alkuvuodelta 2022 Sisäisen val-
vonnan ohjeen mukaisesti ja laatineet niistä arvionsa kirkkoneuvostolle.  
Julistuksen johtokunnassa asiaa käsiteltiin 7.9., Palvelun johtokunnassa 21.9. ja 
Kasvatuksen johtokunnassa 22.9.2022. Johtokunnissa laaditut alkuvuoden toi-
minta-arviot on koottu liitteeksi 2, talouden toteumat, joita ei oltu käsitelty kai-
kissa johtokunnissa, on Kipasta koottu liitteeksi 3. 
 
Työmuotojen kustannuspaikkojen talousarviovertailu alkuvuodelta osoittaa, että 
toimintaa on toteutettu hyväksytyn talousarvion mukaisesti.  
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto käsittelee seurakunnallisen 
toiminnan työmuotojen katsauksen alkuvuodesta 2022 ja antaa niistä lausun-
tonsa. 

 
 Päätös: Toimintaa on toteutettu mallikelpoisesti ja resursseja on käytetty vas-

tuuntuntoisesti, josta lämpimät kiitokset työntekijöille. 
 
Liitteet 2 ja 3 /Kneuv 2.11.2022 § 191 
LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: - 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 192 Varhaisnuorisotyössä ja varhaiskasvatuksessa toimivan nuoriso-

työnohjaajan tehtävänkuvan hyväksyminen    asia n:o 7 
 
 Seurakunnan varhaisnuorisotyönohjaajan virkaa on muokattu seurakunnan toi-

mintakentässä tapahtuneiden ja tapahtuvien muutosten seurauksena. Virkaan 
on liitetty varhaiskasvatuksen kentästä tehtäviä, joiden puitteessa viranhaltija 
kohtaa seurakunnan varhaiskasvatuksen piirissä olevia lapsia ja heidän perhei-
tään.  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu laadittuun tehtävän-
kuvaukseen ja hyväksyy sen. 

 
 Päätös: Esityksen mukaan. 
 
Liite 4 /Kneuv 2.11.2022 § 192 
LaVa-harkinta tehty: Viran monimuotoisuus takaa lasten ja varhaisnuorten toimintamahdollisuuden seurakunnan elämässä.  
Toimenpiteet: - 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 193 Varhaiskasvatuksen päiväkerhojen tilanne  asia n:o 8 
 
 Seurakunnan päiväkerhoissa on kuluvan syksyn mittaan ollut hyvin vähän lap-

sia. Tällä hetkellä seurakunnalla on kaksi kahdesti viikossa kokoontuvaa ryh-
mää, toinen Oitissa ja toinen Ryttylässä. Vähäisen lapsimäärän vuoksi niihin 
kohdistetut resurssit tuntuvat menevän hukkaan.  

 Käsitellessään vuoden 2023 toiminta-aja taloussuunnitelmaa kokouksessaan 
22.9.2022 (§ 39, liite 5) kasvatuksen johtokunta käsitteli laajemmin varhaiskas-
vatuksen nykytilannetta sekä sen tulevaisuudennäkymiä.  
 
Johtokunta päätti, että tammikuussa alkaviin ryhmiin järjestetään uusi ilmoit-
tautuminen vielä tämän vuoden kuluessa ja ryhmät perustetaan, mikäli niihin 
ilmoittautuu vähintään kahdeksan lasta. Mikäli tuota ryhmäkokoa ei saavuteta, 
voidaan päiväkerhon jatkuvuus taata ryhmiä yhdistelemällä, jolloin resurssia va-
pautuu esim. uusiin perhekerhoihin, musiikkiryhmiin sekä kunnan kanssa tehtä-
vään yhteistyöhön. 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kasvatuksen johto-
kunnan esityksen uudesta ilmoittautumisesta tammikuun päiväkerhoihin, niiden 
ryhmien vähimmäiskoosta sekä mahdollisesta ryhmien yhdistämisestä resurs-
sien tehokkaamman käytön takaamiseksi. 
 
Päätös: Esityksen mukaan 
 

Liite 5/Kneuv. 2.11.2022 § 193  
LaVa-harkinta tehty johtokuntakäsittelyyn.  
Toimenpiteet: - 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 194 Jumalanpalvelusten poikkeuksellinen järjestäminen talvikaudella 

2022-2023    asia n:o 9 
 
 Talvesta 2022-2023 ennakoidaan tulevan hyvin poikkeuksellinen johtuen Uk-

rainan kriisistä sekä sen seurannaisvaikutuksista. Valtiovalta on ollut huolis-
saan energian riittävyydestä ja rohkaissut kansalaisia säästämään energiaa 
mahdollisuuksien mukaan. 

 
 Tämän johdosta seurakunnat ovat pyrkineet keskittämään toimintaansa mah-

dollisuuksien mukaan samoihin kiinteistöihin ja samalla lisäämään niiden käyt-
töastetta. Tällaisten ratkaisujen odotetaan vähentävän sekä maan energian-
tarvetta että seurakunnan menoja. 

 
 Hausjärven seurakunnan jumalanpalvelukset toteutetaan normaalisti neljässä 

paikassa, Hausjärven, Ryttylän ja Mommilan kirkoissa sekä Oitin seurakuntata-
lossa. Näistä Ryttylän kirkossa ja Oitin seurakuntatalossa on viikoittain muuta-
kin toimintaa, joten niiden lämpötila pidetään jatkuvasti joko käyttölämpöisenä 
tai lähellä sitä. Sitä vastoin Hausjärven ja Mommilan kirkoissa ei ole juurikaan 
muuta toimintaa jumalanpalvelusten lisäksi, joten niiden lämpötila joudutaan 
nostamaan peruslämmöstä käyttölämpötilaan jokaista jumalanpalvelusta var-
ten.   

 
Tämä aiheutuvia kustannuksia voitaisiin välttää ja samalla vähentää myös seu-
rakunnan energiankäyttöä luopumalla osittain vanhojen puukirkkojen käytöstä 
kylmällä kaudella. Asiaa käsiteltiin Julistuksen johtokunnan kokouksessa 
7.9.2022 (§40 liitteineen, liite 6) vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman 
käsittelyn yhteydessä. Tuolloin johtokunta hyväksyi ajatuksen, jonka mukaan 
Hausjärven kirkon jumalanpalvelukset pidettäisi siunauskappelissa ja Mommi-
lan kirkon jumalanpalvelukset /hartaudet toteutettaisiin Seurakuntatuvalla. 
 
Johtokunnan kokouksen jälkeen asiaa puitiin vielä julistuksen tiimissä. Siellä 
ehdotettiin, että suurten juhlapyhien messut ja erityisjumalanpalvelukset toi-
mitettaisiin kylmällä kaudella Hausjärven kirkossa, mutta muuten jumalanpal-
velukset keskitettäisiin Ryttylän kirkkoon ja Oitin seurakuntataloon esim. liit-
teen 7 mukaisesti. Ehdotusta perusteltiin sillä, että sekä Oitin että Ryttylän 
jumlanpalveluksiin pääsee kylältä vaikkapa kävellen, toisin kuin Kirkonkylässä 
ja Mommilassa. Lisäksi talvikaudella jumalanpalveluksiin osallistuminen Haus-
järven kirkossa ja Mommilassa on ollut melko vähäistä. 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja tekee 
päätöksen jumalanpalvelusten järjestämisestä eri jumalanpalveluspisteissä  
tammi-maaliskuissa 2023. 
 
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyy jumalanpalvelussuunnitelman liitteen 7 mu-
kaisesti. 
 

Liitteet 6 ja 7/Kneuv. 2.11.2022 § 194 
LaVa-harkinta tehty, ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: - 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 195 Seurakunnalle ehdotettu taulukauppa  asia n:o 10 
  

Muuttuneen elämäntilanteen seurauksena eräs seurakuntalainen tarjosi Haus-
järven seurakunnalle ostettavaksi graafikko Pentti Pullisen Hausjärven kirkkoa 
esittävää työtä vuodelta 1987 (liite 8). Kyseessä on numeroimaton taitelijan ve-
dos, jonka hintapyyntö on 250 €. Mikäli seurakunta päättää hankkia teoksen, se 
voitaisiin joko sijoittaa valittuun paikkaan tai luovuttaa lahjaksi merkkipäivä-
muistamisena.  
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto tekee päätöksen ehdotetusta 
tauluhankinnasta. 
Kokouksessa tehtiin kaksi kannatettua ehdotusta asiasta: 
Heikki Palkkimäki ehdotti, ettei taulua hankita ja Eva Kontula kannatti Palkki-
mäen ehdotusta. 
Outi Miettunen ehdotti, että taulu hankitaan ja Timo Silván kannatti hänen eh-
dotustaan. 
Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysehdotuksen: 
Heikki Palkkimäen tekemää ja Eva Kontulan kannattamaa ehdotusta kannatta-
vat jäsenet äänestävät ei ja 
Outi Miettusen tekemää, Timo Silvánin kannattamaa ehdotusta kannattavat jä-
senet äänestävät kyllä.  
 
Päätös: Äänestyksen tuloksena 6 Ei ääntä ja 2 kyllä Kirkkoneuvosto päätti jät-
tää teoksen hankkimatta. 
 

Liite 8/Kneuv. 2.11.2022 § 195 
LaVa-harkinta tehty, ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: - 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 196 Edellisen neuvostokäsittelyn jälkeen tehdyt viranhaltijapäätökset  

                    asia n:o 11 
 
 Kirkkoherran viranhaltijapäätökset 
  12/2022 Päätös palveluvuosikertymästä 

 
 Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 
  31/2022 Päätös kokemusvuosilisästä   

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

Päätös: Päätökset tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. 
 

LaVa-harkinta: Tehty, ei välitöntä vaikutusta 
Toimenpiteet: -- 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 197 Ma perhediakonin päivitetyn tehtävänkuvan hyväksyminen   asia n:o 12 
 

Seurakunnan varhaiskasvatuksen työalajohtajan virka jätettiin täyttämättä ja 
sen tilalle perustettiin ma perhediakonian virka vuosiksi 2021-2022 
(Kneuv.28.10.2022 § 146).  
Asiaa käsiteltiin kirkkoneuvoston kokouksessa 10.2.2021 (§ 38), jolloin viralle 
vahvistettiin tehtävänkuva. 
Asia oli uudelleen esillä kirkkoneuvostossa 11.5.2022 (§ 96), jolloin kirkkoneu-
vosto päätti jatkaa viran määräaikaisuutta vuoden 2026 loppuun asti. 
Viran hoitajaksi valittiin diakoni Päivi Kantonen (Kneuv. 1.6.2022 § 122). Viran 
tehtävänkuvaus todettiin puutteelliseksi, jonka vuoksi kasvatuksen työalapastori 
Virpi Pirjetä on laatinut viralle päivitetyn tehtävänkuvauksen (liite 9).   

 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu laadittuun tehtävän-
kuvaukseen ja hyväksyy sen. 

 
 Päätös: Esityksen mukaisesti. 
 
Liite 9/Kneuv. 2.11.2022 § 197 
LaVa-harkinta: Tehty viran määräaikaisuutta jatkettaessa.  
Toimenpiteet: -- 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 198 Muut mahdolliset asiat    asia n:o 13 
 

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

LaVa-harkinta:  
Toimenpiteet:  
Muutoksenhaku:  

 
 
§ 199 Ilmoitusasiat     asia n:o 14 
  

Puheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi kirkkoneuvos-
tolle. 

 
 Päätös: Ilmoitusasioita ei ollut. 
 
LaVa-harkinta:  
Toimenpiteet:  
Muutoksenhaku:  
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§ 200 Muutoksenhaun ohjeistaminen    asia n:o 15 
 

Puheenjohtaja antoi KL 24:3 § mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen / KL 24:4 § 
mukaisen valitusosoituksen/ KL 24:5 § mukaisen muutoksenhakukiellon 
(liite 10). 
 

Liite 10 / Kneuv. 2.11.2022 § 200 
LaVa-harkinta: Tehty, ei vaikutusta. 
Toimenpiteet: -  
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

 
 
§ 201 Kokouksen päättäminen   asia n:o 16 
 
 Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.09. 


