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KOKOUSAIKA   Keskiviikkona 25.5.2022 klo 18.00 – 21.01 
KOKOUSPAIKKA   Vanha Pappila  
 
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET  Teppola Eero  puheenjohtaja  
   Haaparanta Malla   
   Hakola Martti    

Heikkilä Maria-Elina Teams   
Ihalainen Esko    
Jokinen Päivi     
Juuri Anu  Teams  
Järvinen Laura  varapj , poissa 
Kontula Eva     
Kosenius Jari    
Laakso-Piki Päivikki  Poissa  
Lahtinen Saara-Leea poissa  
Masalin Kari   poissa  
Miettunen Outi  poissa  
Pajunen Laura   

Palkkimäki Heikki   
Puranen Anne  poissa 
Reunanen Kai    
Silván Timo  poissa  
   

  
MUUT SAAPUVILLA OLLEET  Kauranne Jussi  kirkkoneuvoston pj  
   Mäki-Laurila Hanna-Maija  talouspäällikkö    
   Klemola Outi   varajäsen 
   Wallden Jan  varajäsen 
       
ASIAT   §§ 13 –   29 
ALLEKIRJOITUS    
   

puheenjohtaja  sihteeri 
 
   ……………………  ……………………….. 

   Eero Teppola  Hanna-Maija Mäki-Laurila  
     
 
                               
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU   aika ja paikka  
   ke 25.5.2022 Hausjärvi 
 

  
allekirjoitukset  
 
……………………………….. …………………………………

 Eva Kontula  Jari Kosenius 
 
Pöytäkirja on ollut yleisesti   Aika ja paikka  
nähtävänä   27.5.2022 – 26.6.2022  

  
 
Todistaa          Virka-asema   Allekirjoitus  
 
 
                                                                                                Asianmukaisesti allekirjoitetusta   
                                pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
 
 
                                                                   _______/_______ 2022________________________________________ 
                                                                                                                puheenjohtaja/pöytäkirjanpitäjä/kirkkoherra 
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§ 13 Kokouksen avaus                   asia n:o 1 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.02. Kirkkoherra piti alkuhartauden.     
 
 
§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   asia n:o 2 
 

Kirkkovaltuuston kokouksesta on kuulutettu Aamupostissa keskiviikkona 
18.5.2022.     
Asialista on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 
18.5.2022 – 25.5.2022.  Kokouskutsut postitettiin valtuutetuille keskiviikkona 
18.5.2022.  
(KJ 8:5)  
 
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä 
on saapuvilla (KL 7:4). 
Suoritetun nimenhuudon mukaan paikalla oli  9  valtuutettua, etäyhteyden 
päässä 3  valtuutettua ja  2 varavaltuutettuja sekä etäyhteyden päässä  - vara-
valtuutettuja. 
 

 Päätösesitys:  
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös:  Esityksen mukaan. 

 
 
§ 15 Esteiden hyväksyminen    asia n:o 3 
  
 Päätösesitys: 
 Käsitellään kokouksesta poissa olevien valtuutettujen ilmoittamat esteet läsnä-

ololleen. Esteet hyväksymällä hyväksytään heidän varajäsenensä läsnä oleviksi 
valtuuston istunnossa.  

 Kv työjärjestys 2 §  
  

Päätös: Esityksen mukaan.  
 
 
§ 16 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen                  asia n:o 4 
 
 Päätösesitys: 

Aakkosjärjestystä noudattavan pöytäkirjan tarkastusvuorokäytännön mukaan 
pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Eva Kontulaa ja Jari Koseniusta.    
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.     

 
Päätös: Esityksen mukaan 
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§ 17 Pöytäkirjan nähtävillä olo                                   asia n:o 5 
  

Pöytäkirja tai päätös on pidettävänä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaa-
timuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25:3).  
 
Päätösesitys: 
Hausjärven seurakunnan 25.5.2022 pidetyn kirkkovaltuuston kokouksen tarkas-
tettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa ajalla 27.5.2022 – 
26.6.2022 viraston aukioloaikana klo 9 – 13.00.  
 

 Päätös: Esityksen mukaan 
 

 
§ 18 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi   asia n:o 6 
 
 Päätösesitys: 

Kokouksen esityslista (liite 1) hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.  
  
 Päätös: Esityksen mukaan lisäyksellä, että § 26 Lisätalousarvioanomuksen 

esittäminen kirkkovaltuustolle liittyen Hausjärven seurakunnan osallistumisesta 
yhteiskristilliseen Mediamissio2022 – tapahtumaan ”Se löytyi” 

  
Liite 1/ Kvalt. 25.5.2022 § 18  
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§ 19 Vuoden 2022 seurakuntavaalien vaalilautakunnan asettaminen

     asia n:o 7 
  
  

Viite: Kirkkoneuvoston kokous 2/2022 9.2.2022 § 22 
 …………………………………………………… 
  
 

§ 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 tehtäväkokonaisuuksista: 

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 asetettava siihen järjestykseen, jonka 
mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Koska 
myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi.  
 

Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä päätöstä teh-
täessä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen säh-
köisesti. (KL 7:4). Vaalilautakuntaan on hyvä valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään ja 
riittävästi varajäseniä, jotta vaalikelpoisuuden menetys tai muut yllättävät tilanteet eivät vaikuta 
lautakunnan päätösvaltaisuuteen.  
 
Vaalilautakuntaan ja voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt 
seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1).  Lisäksi luottamustoi-
meen voidaan valita vain sellainen vaalikelpoinen henkilö, joka on antanut tehtävään suostu-
muksensa (KL 23:3,1). Vaalikelpoisuusvaatimukset koskevat myös kirkkoherraa. Jos kirkkoherra 
asuu muualla eikä ole virkaseurakuntansa jäsen, voidaan hänet kuitenkin esim. kutsua asiantun-
tijaksi vaalilautakuntaan. Tällöin hänellä on oikeus olla läsnä, mutta ei osallistua päätösten te-
kemiseen vaalilautakunnassa.  
 
Jäseniä valittaessa on syytä huomioida, että ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruk-
sensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tar-
koitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidys-

sä parisuhteessa elävää henkilöä. (KL 23:19,4). Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssään-
nökset. Koska ehdokkaat eivät vaalilautakuntaa nimettäessä ole vielä tiedossa, on tästäkin syys-
tä vaalilautakuntaan syytä nimetä riittävä määrä jäseniä ja varajäseniä. 
 
Vaalilautakunnan jäseniä nimettäessä, tulee huomioida, että toimielimessä olisi sekä miehiä että 
naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Myös vaalilautakunnan varajäsenissä tulee olla miehiä 
ja naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).  
 
Kirkkovaltuusto nimeää myös vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee en-
simmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. (KVJ 2:4,1). Vaalilautakunta nimeää ensim-
mäisessä kokouksessaan itselleen sihteerin, jonka ei tarvitse olla vaalilautakunnan jäsen.  
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Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto asettaa vaalilauta-
kunnan ja valitsee vaalilautakunnan puheenjohtajan ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vä-
hintään yhtä monta varajäsentä siinä järjestyksessä, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. 
 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 
LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote kvaltuuston sihteerille- 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

  

……………………………………… 
 

KV 25.5.2022 
 

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: Vaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jussi Kauranne, Simo 
Jaakkola, Miia-Maria Leman, Maija-Riitta Ruponen, Kari Virtanen, Heikki Palkki-
mäki ja Anja Yletyinen. Varajäseniksi valittiin Pentti Kinnari, Heini Soppi, Anja 
Heikkilä ja Tuija-Riitta Palkkimäki. Puheenjohtajaksi valittiin kirkkoherra Jussi 
Kauranne. 

  
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: valitut jäsenet 
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk 
 



HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA 
Kirkkovaltuusto  

PÖYTÄKIRJA 25.5.2022  

6 
 

2/2022 

 
§ 20  Seurakunnan jakaminen vaalialueisiin seurakuntavaaleissa 2022  

  asia n:o 8 
 
 
 Viite: Kirkkoneuvoston kokous 6/2022 11.5.2022 §90 

 ………………………………………… 
 

§ 90  Seurakunnan jakaminen vaalialueisiin seurakuntavaaleissa 2022  
  asia n:o 7 

  
Vuoden 2022 seurakuntavaalit toimitetaan yksipäiväisenä 20.11.2022. Vaalien ennakkoäänestys 
toteutetaan 8.-12.11.2022. Samoina päivinä on mahdollisuus käyttää myös kotiäänestysoikeut-
ta.  
Vaalien toimittamisesta määrätään Kirkkolaissa (KL), Kirkkojärjestyksessä (KJ) ja Kirkon vaalijär-
jestyksessä (KVJ).  
Vaalien toimittamisesta huolehtii kirkkovaltuuston 31.5.2022 mennessä asettama vaalilautakun-

ta (KL23:19 ja KVJ 2:4,1).  
 
Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunnan alue jaetaan seurakuntavaalia varten äänestys-
alueisiin. (KL 23:19 ja KVJ 2:4). Edellisten seurakuntavaalien yhteydessä on todettu, että Haus-
järven seurakuntaa ei ole aiheellista jakaa erillisiin äänestysalueisiin. 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää, jaetaanko seurakunnan alue äänestysalu-
eisiin. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Lava-harkinta: Tehty, ei välittömiä vaikutuksia 
Toimenpiteet: kirkkovalt-sihteeri 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

 

 ………………………………………… 
 

KV 25.5.2022 

   
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää, jaetaanko 
seurakunnan alue äänestysalueisiin.  
 
Päätös: Kirkkovaltuusto päätti, että seurakunnan aluetta ei jaeta äänestysalu-
eisiin. 
 

LaVa-harkinta: ei vaikutusta  

Toimenpiteet: ptk-ote vaalilautakunnan pj:lle  
Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus 30 vrk 
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§ 21 Sanomalehden/muun julkaisun valitseminen Hausjärven seurakunnan 

seurakuntavaalien kuulutusten ja ilmoitusten julkaisua varten 
          asia n:o 9 

 
 
 

Viite: Kirkkoneuvoston kokous 6/2022 11.5.2022 § 91 

………………………………………… 
 
 
 
§ 91 Sanomalehden/muun julkaisun valitseminen Hausjärven seurakunnan seurakun-
tavaalien kuulutusten ja ilmoitusten julkaisua varten   
        asia n:o 8 

 

Vaalilautakunnan tehtäviin kuuluu julkaista monia vaalien toimittamiseen liittyviä ilmoituksia ja 
kuulutuksia. Kirkkovaltuuston on syytä tehdä päätös siitä, missä sanomalehdessä tai –lehdissä 
ko kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan (KJ 23:2,2-3).  
Edellisten vaalien yhteydessä kuulutukset ja ilmoitukset julkaistiin Aamupostissa.   

 
Puheenjohtajan päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee sanomalehden tai -lehdet, jossa/joissa vaa-
leihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
Lava-harkinta: Tehty, ei välittömiä vaikutuksia 
Toimenpiteet: kirkkovalt-sihteeri 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
 
 

………………………………………… 
 

KV 25.5.2022 

   
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee sanoma-
lehden tai –lehdet, jossa/joissa vaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset sekä 
ehdokaslistojen yhdistelmän julkaistaan. 
 
Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi Aamuposti –lehden vaaleihin liittyvien kuulutus-
ten ja ilmoitusten sekä ehdokaslistojen yhdistelmien julkaisemiseen. 
 

LaVa-harkinta: ei vaikutusta  
Toimenpiteet: ptk-ote vaalilautakunnan pj:lle ja sihteerille  

Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus 30 vrk 
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§ 22 Hausjärven seurakunnan vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilin-

päätöksen käsittely (KV)   asia n:o 10 
 

Viite: Kirkkoneuvoston kokous 4/2022 30.03.2022 § 63 
 ………………………………… 
 

§ 63 Hausjärven seurakunnan vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kä-
sittely (KV)    asia n:o 10 

  
  

 Hausjärven seurakunnan taloussäännön 22 §:ssä mainitaan, että Kirkkoneuvosto huolehtii tilin-
päätöksen laatimisesta kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaisesti. Tilinpäätös on laadittava 
maaliskuun loppuun mennessä, ja sen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloushal-
linnosta vastaava viranhaltija.  
Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille.  
 

KJ 15:9 §:n mukaan kirkkoneuvosto esittää tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuustolle käsiteltä-
väksi.  
Tilintarkastuskertomus esitetään käsiteltäväksi 11.5.2022 pidettävässä kirkkoneuvoston kokouk-
sessa. Kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen 18.5.2022 pidettävässä kokouksessa, sillä tilipää-
tös on vahvistettava kesäkuun loppuun mennessä. 
 
Tilinpäätös on laadittu kirkkohallituksen uuden tilinpäätösohjeen mukaan, mikä on mallina jokai-
selle seurakunnalle. Uudessa ohjeessa myös Hautainhoitorahaston tilinpäätös olisi osana seura-
kunnan tilinpäätöstä. Talousarviosta vuodelle 2021 seuraa myös merkitsemistapa työalojen to-
teumavertailuista, sillä uudessa mallissa toteumavertailu esitetään kirkkoneuvostossakin jo sito-
vuuden määräämässä 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, säilytetään pysyvästi. 
Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuustolle esitettävään tilinpäätösasiakirjaan. 
  
Hausjärven seurakunnan tilinpäätös 2021 osoittaa ylijäämäistä 40.214,57 euroa, mikä johtuu ko-
ronapandemiasta, 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 kat-
toi poistot. Tulevaisuudessa tulee huomioida vuosikatteen määrä, jotta poistot saadaan katettua. 
Poistot olivat vuonna 2021 154.836,02 euroa.  
Kirkollisverotulos kasvoivat 1,8 % vuodesta 2020 ollen 1.552.539 euroa. Toimintatuotot eivät ker-
tyneet odotetusti, vaan olivat 88.096,79 euroa. Toimintakulut 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. Hautainhoi-
torahaston tilinpäätökseen on tullut myös uusia elementtejä kirkkohallituksen uuden ohjeistuksen 
myötä. Hautojen hoitoihin liittyviä 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 
2)   toteaa, että seurakunnan tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 40.214,57 euroa 
3)    toteaa, että hautainhoitorahaston tulos osoittaa alijäämää 11.127,66 euroa 
4)    allekirjoittaa seurakunnan sisältäen hautainhoitorahaston vuoden 2021 tilinpäätöksen 
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. 
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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  
 

……………………………………….. 

KV 25.5.2022 
 
Hausjärven seurakunnan tilinpäätös 2021, liite 2 
 
Päätösesitys:  
Kirkkovaltuusto käsittelee seurakunnan tilinpäätöksen 2021 (sisältää hautain-
hoitorahaston tilinpäätöksen). Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, että seura-
kunnan tilikauden ylijäämä 40.214,57 euroa kirjataan tilikausien yli-/ alijäämäti-
lille. Kirkkovaltuusto toteaa, että hautainhoitorahaston alijäämä on 11.127,66 
euroa.  
 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Liite 2 Kvalt . 25.5.2022 §22 
LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.  

Toimenpiteet: taloustoimisto 

Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus 30 vrk 
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§ 23 Tilintarkastuskertomuksen käsittely kirkkovaltuustolle esitettäväksi

     asia n:o 11 
 
 

Viite: Kirkkoneuvoston kokous 6/2022 11.5.2022 § 101 
 ……………………………………… 
 

§ 101  Tilintarkastuskertomuksen käsittely kirkkovaltuustolle esitettäväksi 
      asia n:o 18 
        
 Tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle kultakin tilikau-

delta tarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tarkastuskertomuksessa on myös 
esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus. 

 Jos tilintarkastuksessa havaitaan, että hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin säännöksiä tai asi-
anomaisen toimielimen tai viranhaltijan päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, 
on tarkastuskertomuksessa tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei 
voida kohdistaa kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäseniin. 

Kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus 
ja siihen liittyvät asianomaisilta muistutuksen johdosta pyydetyt vastineet ja oma lausuntonsa 
kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. 

Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuskertomus ja 
siitä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä päätetään 
myös vastuuvapaudesta tilivelvollisille. 

KJ 15 luku, 9 §  
 
 Seurakuntamme tilintarkastus pidettiin 29.4.2022 ja tilintarkastajat antoivat  
 siitä tilintarkastuskertomuksen, liite 20.  
 

 Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto käsittelee tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuus-
tolle esitettäväksi.  

  
 Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Liite 20/Kneuv. 11.5.2022 § 101  
LaVa-harkinta: Ei vaikutusta  
Toimenpiteet:  Ote kv:n sihteerille  
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

 

……………………………………….. 

 KV 25.5.2022 

 Tilintarkastuskertomus: tilintarkastajat esittävät tilinpäätöksen hyväksymistä ja 
vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tili-
velvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021. Liite 3 

  
Päätösesitys:  
1) Tilintarkastajat esittävät tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden 
myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikau-
delta 1.1. – 31.12.2021 
2) Kirkkoneuvosto esittää, että valtuusto vahvistaa seurakunnan tilinpäätöksen 
2021 ja myöntää vastuuvapauden hallintoa ja taloutta hoitaville tilintarkastajien 
esityksen mukaan. 
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Päätös:  
1) Esityksen mukaan 
2) Esityksen mukaan 
 

Liite 3 Kvalt. 25.5.2022 § 23 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta  

Toimenpiteet: ptk-ote k-valt sihteerille  
Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus 30 vrk 
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§ 24 Hautaus- ja hautapaikkamaksun sekä hautainhoitomaksun vapautus
 (KV)      asia n:o 12 

 
 
 Viite: Kirkkoneuvoston kokous 4/2022 30.3.2022 § 64 
 ………………………………….. 
 

§ 64  Hautaus- ja hautapaikkamaksun sekä hautainhoitomaksun vapautus
 (KV)      asia n:o 11  

 
 Hausjärven seurakunnassa on aikaisemmilta vuosilta päätös, jossa seurakunnan taloudellinen ja-
osto on päättänyt 16.12.1980, ettei vuonna 1980 kuolleen kirkkoherran hautapaikasta, hautauk-
sesta eikä muistakaan palveluista peritä maksuja. Vuonna 2008 on tehty päätös, jossa myös hau-
danhoito on otettu seurakunnan tehtäväksi, vaikka hautainhoitoa ei suositella tehtäväksi verova-
roin ja haudanhoitosopimukset ovat yleensä määräaikaisia. Liite 5. Silloisen kirkkoherran kuolin-
pesä oli tehnyt anomuksen seurakunnalle haudanhoidon määräajattomuudesta. 

 
On hyvä, että seurakunnalla on yhtenäinen linja nykyään ja tulevaisuudessa jokaisen edesmen-
neen Hausjärven seurakunnan pitkäaikaisen (yli 30 vuotta) kirkkoherran ja hänen puolisonsa 
kohdalla, koskien hänen oikeuttaan, omaisten niin halutessaan, tulla haudatuksi Hausjärven seu-
rakunnan hautausmaalle ilman hautapaikka-, hautaus- sekä haudanhoitokustannuksia määräajat-
tomasti. Kirkkoneuvoston on hyvä tehdä esitys kirkkovaltuustolle Hausjärven seurakunnan käy-
tännöstä edesmenneiden kirkkoherojen, puolisoineen, hautapaikkojen, hautaukseen sekä hau-
danhoitoon liittyvien kulujen maksullisuudesta. 
 
Edellä mainitut maksuvapautukset raukeavat, jos hautaan haudataan joku muu vainaja, kuin ke-
nelle hauta on luovutettu. Pykälän käsittelyn ajan puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Timo 
Silván. 

 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto käsittelee seurakunnan kirkkoherrojen, puolisoi-
neen, hautaukseen liittyviä toimenpiteitä ja maksullisuutta  
ja tekee asiasta esityksen kirkkovaltuustolle päätettäväksi. 
 

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Hausjärven seurakunnan pitkäaikai-
set virassa olevat tai eläköityneet kirkkoherrat puolisoineen, halutessaan tulla haudatuksi Haus-
järven seurakunnan hautausmaalle, haudataan ilman hautapaikka- hautaus sekä haudanhoito-
maksuja 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 

 
 …………………………….. 
 KV 25.5.2022 
 
  

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto 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 maksuvapaudet raukeavat, jos hautaan haudataan joku muu 
vainaja kuin kenelle hauta on luovutettu. 
 
Kirkkoherra Kauranne poistui pykälän käsittelyn ajaksi. 
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Päätös: Esityksen mukaan 
 
 
 

Liite 4  Kvalt 25.5.2022 § 24 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta  

Toimenpiteet: ptk- ote taloustoimistoon  
Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus 30 vrk 
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§ 25 Kunnan vesiliittymä Hausjärven kirkkoon  asia n:o 13 
 
 
 Viite: Kirkkoneuvoston kokous 5/2022 13.4.2022 § 76 
 …………………………………… 
 

§ 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 humuspitoista ja väriltään rusehtavaa. Tämä 
humuspitoisuus ja rusehtava väri ovat voimistuneet syystalven aikana. Liite 3. Vedestä tehtiin ta-
lousvesitutkimus vuonna 2021, se on kyllä talousvedeksi kelpaavaa, mutta rauta- ja mangaanipi-
toisuus ylittävät suositellut arvot. Rautapitoisuus on 1000 mikrogrammaa/litra ja suositus olisi 
vain 200 mikrogrammaa/litra, 57 mikrogrammaa/litra ja suositus olisi 50 mikrogrammaa/litra. Vä-
riluku 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 vesi-
kalusteet ovat pikkuhiljaa vuosien mittaan värjäytyneet rusehtaviksi ja WC-altaiden säiliöiden si-
säosia on jouduttu useasti vaihtamaan.  
On tärkeää, että kirkon juomavesi saadaan terveelliseksi ja kirkkaaksi sekä vedentulo luotettavak-
si. Porakaivopumppu on jo yli 10 vuotta vanha ja uusi maksaisi 2000 euroa. Veden suodatin 
asennuksineen tulisi maksamaan noin 3000 euroa ja tämä vaatisi jatkuvaa huoltoa, suolojen vaih-
toa, siis säännöllistä kulua.  
 
Kunnalta on selvitetty vesiliittymän hintaa, mikä on 2.900 euroa 0 alv (3.596 euroa sis. alv) ja lii-
täntätyömaksu on 800 euroa 0 alv, (992 euroa sis. alv). Kaivuutyö asennustarvikkeineen tulisi ar-
violta maksamaan 3000 euroa. Kirkon liittäminen kunnan vesijohtoverkkoon tulisi maksamaan ar-
vioilla 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 vesiverkostoon. 8.000 euroa tulisi siirtää in-
vestoinnille, Hausjärven kirkon liittäminen kunnan vesijohtoon.  
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, jotta se hyväksyy 8.000 

euron määrärahasiirron ennalta-arvaamattomista investointivaroista Hausjärven kirkon liittämisen 
kunnan vesiverkostoon. 
 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
Liite 3,4 Kneuv 13.4.2022 § 76 
Lava-harkinta: Tehty,  
Toimenpiteet: kirkkovalt-sihteeri 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

 

…………………………….. 
 KV 25.5.2022 
 
  

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tehdään 8.000 
euron määrärahasiirto ennalta-arvaamattomista investointivaroista Hausjärven 
kirkon liittämiseksi kunnan vesijohtoverkostoon. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Liite 5  Kvalt 25.5.2022 § 25 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta  

Toimenpiteet: ptk- ote taloustoimistoon  
Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus 30 vrk 
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§ 26  Lisätalousarvioanomuksen esittäminen kirkkovaltuustolle liittyen 
Hausjärven seurakunnan osallistumiseen yhteiskristilliseen media-
missio 2022 –tapahtumaan ”Se löytyi”  asia n:o 14 

 
  
 Viite: Kirkkovaltuuston kokous 16.3.2022 § 7 
 
 ---------------------------------------------- 
 

§ 7 Lisätalousarvioanomuksen esittäminen kirkkovaltuustolle liittyen 
Hausjärven seurakunnan osallistumiseen yhteiskristilliseen mediamissio 2022 –
tapahtumaan ”Se löytyi”  asia n:o 7 

  
 Viite: Kirkkoneuvoston kokous 3/2022 9.3.2022 § 39 
 …………………………………………………… 

§ 39 Lisätalousarvioanomuksen esittäminen kirkkovaltuustolle liittyen 
Hausjärven seurakunnan osallistumiseen yhteiskristilliseen mediamissio 2022 –
tapahtumaan ”Se löytyi”   asia n:o 6 

 
Julistuksen johtokunnan kokoukseen 2.2.2022 tehtiin seurakuntalaisaloite, jossa 
toivottiin Hausjärven seurakunnan osallistuvan syksyllä 2022 järjestettävään 
yhteiskristilliseen mediamissio 2022 ”Se löytyi”-tapahtumaan (liite 2). 

 
Mediamissio 2022 –tapahtumaan osallistuminen edellyttää vähintään 2000 €:n 
suuruisen lisämäärärahan anomista ja myöntämistä aikuistyön kustannuspaikal-
le.  

 
Johtokunta keskusteli asiasta, mutta saatavilla oleva tieto koettiin hyvin puut-
teelliseksi. Jotta asia etenisi joutuisasti, päätti johtokunta pyytää Eva Kontulaa 
esittelemään asiaa kirkkoneuvostolle sen seuraavaan kokoukseen keskustelun 
pohjaksi ja helpottamaan päätöksen tekemistä mahdollisesta lisätalousarvioesi-
tyksestä kirkkovaltuustolle. 

 
Eva Kontula poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä. 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto kuulee asiassa Eva Kontulaa ja 
kuulemansa pohjalta keskustelee asiasta ja tekee päätöksen lisätalousarvioesi-
tyksen tekemisestä kirkkovaltuustolle. 

 
Asian käsittely:  
Jan Walldén ehdotti lisätalousarvion tekemistä Eila Karjalaisen ja Saara-Leea 
Lahtisen kannattamana. Heikki Palkkimäki esitti lisätalousarvion tekemättä jät-
tämistä Timo Silvánin ja Outi Miettusen kannattamana.  

 
Puheenjohtaja teki asiasta seuraavan äänestysehdotuksen: 
Jan Walldenin ehdotusta kannattavat äänestävät JAA, 
Heikki Palkkimäen ehdotusta kannattavat äänestävät EI. 

 
JAA-äänet: Kauranne, Karjalainen, Lahtinen, Wallden 
EI-äänet: Miettunen, Palkkimäki, Silván, Leman 
TYHJÄ: Jokinen 
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Äänestystulos: JAA 4 ääntä, EI 4 ääntä, TYHJÄ 1.  
 

Päätös: Äänestyksen ratkaisi puheenjohtajan ääni, jonka perusteella kirkkoneu-
vosto päätti äänestyksen jälkeen tehdä 2.000,00 € lisäarvioesityksen kirkkoval-
tuustolle.  

 
LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet:Ptk-ote kvalt sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

  
………………………………………… 

 

KV 16.3.2022 
 

Päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto äänesti esityksestä ja tämän jälkeen kirkkoneuvosto esittää kirkkoval-

tuustolle 2000,00 euron lisätalousarviota liittyen Hausjärven seurakunnan osallistumi-
seen yhteiskristilliseen mediamissio 2022 –tapahtumaan ”Se löytyi” 

  

 
Päätös: Timo Silván esitti, että Mission 2022:ta tuotaisiin lisäinformaatiota, jotta valtuu-

teluilla on sama aineisto ja että tiedetään naapuriseurakuntien osallistuminen sekä 
kuullaan mielellään henkilöstön mielipidettä. Silván esitti, että asia jätetään pöydälle, 

jota kannatettiin yksimielisesti. 

  
Liite 2 – 3 Kvalt. 16.3.2022 § 7 

LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: taloustoimisto 

Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk 

 
 ---------------------------------------------- 
 KV 25.5.2022 
 

Edellisessä kokouksessa esitys jäi pöydälle lisäselvityksiä varten. Naapurustosta 
Lopen seurakunta on liittymässä yhteiskristilliseen Mediamissio2022 –
tapahtumaan ”se löytyi”. Henkilökunta vaihtelevasti on liittymisen puolesta ja 
vastaan. 
 
Päätösesitys:  
Kirkkovaltuustolle on annettu lisäselvityksiä mitä edellisessä kokouksessa jäätiin 
kaipaamaan. Kirkkovaltuusto keskustelee yhteiskristilliseen Mediamissio2022 –
tapahtumaan ”se löytyi” osallistumisesta ja myönteisessä tapauksessa myöntää 
lisämäärärahan 2.000,00 euroa osallistumismaksuun.   

 
Päätös: Kirkkovaltuusto käsitteli asiaa ja Jan  Walldén ehdotti, että osallistu-
taan Mediamissio2022-tapahtumaan ja Walldénin esitystä kannatti Eva Kontula. 
 
Jari Kosenius ehdotti, että ei osallistuta, ja tätä esitystä kannatti Heikki Palkki-
mäki. 
Puheenjohtaja teki äänestysesityksen, jonka mukaisesti Walldénin esitystä kan-
nattavat äänestävät jaa ja Koseniuksen esitystä kannattavat ei.  
 
Äänestys suoritettiin avoimena äänestyksenä ja äänestyksen tuloksena jaa-
ääniä oli 5 ja ei-ääniä 9. 
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Äänestyksen tuloksena valtuusto päätti, että ei myönnetä lisämäärärahaa Me-
diamissio2022 tapahtumaan. 

  
Liite 6  Kvalt. 25.5.2022 § 26 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: taloustoimisto 
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk 
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§ 27 Ilmoitusasiat    asia n:o 15 
  
      

 Päätösesitys: Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.  
 

Päätös: Ei ilmoitusasioita 
 

LaVa-harkinta: Ei vaikutusta  

Toimenpiteet: Kirkkoneuvosto, täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta  
Muutoksenhaun ohjeistus: Ei valitusoikeutta 

 
 

 
§ 28 Valitusosoituksen antaminen   asia n:o 16 
 
 Puheenjohtaja antaa KL 24:n mukaisen valitusosoituksen (liite 6). 

 
Liite 7/Kvalt 25.5.2022 § 28 

LaVa-harkinta: Ei vaikutusta  

Toimenpiteet: kirkkovaltuusto, täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta  
Muutoksenhaun ohjeistus: Ei valitusoikeutta 

 

  
§ 29 Kokouksen päättäminen    asia n:o 17 
 
 
 Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 21.01 
 
 


