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§ 1 Kokouksen avaus                   asia n:o 1 
 

Kirkkovaltuuston vanhin jäsen, Esko Ihalainen, avaa kokouksen ja johtaa puhetta 
kunnes uusi puheenjohtaja on valittu. Kirkkoherra pitää alkuhartauden.     

 
 
§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   asia n:o 2 
 

Kirkkovaltuuston kokouksesta on kuulutettu Aamupostissa keskiviikkona 4.1.2023.     
Asialista on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 
4.-11.1.2023.  Kokouskutsut sähköpostitettiin valtuutetuille ti 3.1.2023.  
(KJ 8:5)  
 
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 
saapuvilla (KL 7:4). 
Suoritetun nimenhuudon mukaan kokouspaikalla oli läsnä xx valtuutettua ja 
etäyhteyden kautta läsnä xx valtuutettua sekä xx varavaltuutettua ja etäyhteyden 
kautta läsnä xx varavaltuutettua. 
 

 Päätösesitys:  
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös:   

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

leen. Esteet hyväksymällä hyväksytään heidän varajäsenensä läsnä oleviksi val-
tuuston istunnossa.  

 Kv työjärjestys 2 §  
  

Päätös:  
 

 
§ 4 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen                  asia n:o 4 
 
 Päätösesitys: 

Aakkosjärjestystä noudattavan pöytäkirjan tarkastusvuorokäytännön mukaan 
pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Martti Hakolaa ja Maria-Elina Heikkilää.    
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.     

 
Päätös:  

 
 
§ 5 Pöytäkirjan nähtävillä olo                                   asia n:o 5 
  

Pöytäkirja tai päätös on pidettävänä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaati-
muksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25:3).  
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Päätösesitys: 
Hausjärven seurakunnan 11.1.2023 pidetyn kirkkovaltuuston kokouksen tarkas-
tettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa ajalla 13.1.2023 -11.2.2023 
viraston aukioloaikana klo 9 – 13.00.  
 

 Päätös:  
 

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

Kokouksen esityslista (liite 1) hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.  
  
 Päätös:  
 
Liite 1/ Kvalt. 11.1.2023 § 6  
 
 
§ 7 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2023-2024 asia n:o 7 

 
Viite: Kirkkoneuvoston kokouksen 14/2022 21.12.2022 § 234 
 
------------- 
§ 234 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2023-2024 asia 
n:o 11 

 

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikau-
tensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. KJ 8:2 § 

(9.5.2003/822/2004) 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuustoa valit-
semaan keskuudestaan puheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan.  

 

 Päätös: Esityksen mukaan. 
 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille 

                          Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
 ------------- 

 
Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan pu-
heenjohtajan.  

 
Päätös: 
 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 8 Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2023-2024  
asia n:o 8 

 
 Viite kirkkoneuvoston kokouksen 14/2022 21.12.2022 § 235 
 ------------ 

 

§ 235 Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2023-2024  
asia n:o 12  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuustoa valitse-

maan keskuudestaan varapuheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan.  

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

------------ 
 

 Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan vara-
puheenjohtajan.  

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

 
 
§ 9 Kirkkovaltuuston työjärjestyksen vahvistaminen   asia n:o 9 
 
 Viite kirkkoneuvoston kokouksen 14/2022 21.12.2022 § 236 
 
 ------------ 

§ 236 Kirkkovaltuuston työjärjestyksen vahvistaminen asia n:o 13  
 

Kirkkovaltuusto vahvistaa itselleen työjärjestyksen. KJ 8:8.  
Kirkkovaltuuston nykyinen työjärjestys on liitteenä 5. Tehtyjen lakimuutosten vuoksi se 

edellyttää päivityksiä, jotka tehdään kevään 2023 aikana.  

Edellisen valtuuston työjärjestyksessä § 13:n kohdalla on menetelty vaihtoehto b:n mu-
kaisesti.  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuus-toa vah-

vistaman itselleen toistaiseksi voimassaolevan työjärjestyksen.  
 

Päätös: Esityksen mukaan.  
Liite 5/Kneuv. 21.12.2022 § 236  
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille  
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
------------ 

 
Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkoval-
tuustoa vahvistaman itselleen toistaiseksi voimassaolevan työjärjestyksen. 
 
Päätös: 
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Liite 2/Kvalt. 11.1.2023 § 9 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille  
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

 
 

§ 10 Kirkkovaltuuston sihteerin vaali    asia n:o 10 
 
 Viite kirkkoneuvoston kokouksen 14/2022 21.12.2022 § 237 

 
------------ 
§ 237 Kirkkovaltuuston sihteerin vaali asia n:o 14  
 

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1§ 2 mom:n mukaisesti kirkkovaltuustolle on valittava 
sihteeri. Edellisen kirkkovaltuuston sihteerinä toimi talouspäällikkö.  

 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuustoa valitse-
maan itselleen sihteerin.  

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

------------ 
 

Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuus-
toa valitsemaan itselleen sihteerin.  
 
Päätös:  
 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille  

Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
 
 
§ 11 Suhteellisen vaalin lautakunnan vaali     asia n:o 11    
 

Viite kirkkoneuvoston kokouksen 14/2022 21.12.2022 § 238 
 
------------ 
§ 238 Suhteellisen vaalin lautakunnan vaali asia n:o 15  

 
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 §:n mukaisesti valtuusto asettaa keskuudestaan en-

simmäisessä kokouksessaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten 
vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.  

 
Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piis-

painkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakunta-

neuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei eri-
tyisestä syystä muuta johdu.  KL 25:10 a § (30.12.2003/1274)  

 
Valintaa tehdessään kirkkovaltuuston on otettava huomioon mitä KL 25:10a:ssa sääde-

tään naisten ja miesten valitsemisesta kirkolliseen toimielimeen.  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuustoa valitse-

maan keskuudestaan suhteellisen vaalin lautakuntaan kolme jäsentä ja kolme varajä-
sentä.  
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Päätös: Esityksen mukaan.  
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille  
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
------------ 
 
Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuus-
toa valitsemaan keskuudestaan suhteellisen vaalin lautakuntaan kolme jäsentä ja 
kolme varajäsentä.  
 
Päätös: 
 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille  
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

 
 
§ 12 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja hänen varahenkilönsä vaali 

vuosiksi 2023-2024        asia n:o 12 
 

Viite kirkkoneuvoston kokouksen 14/2022 21.12.2022 § 239 
 
------------ 
§ 239 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja hänen varahenkilönsä vaali 
vuosiksi 2023-2024 asia n:o 16  

 

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja 
sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seu-

rakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäse-
net. (20.8.2004/821)  

 

Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden 
ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan 

toimimisesta kirkkoneuvoston kokouksen puheenjohtajana on voimassa, mitä siitä kirkko-
järjestyksessä säädetään. (27.6.2003/626) KL10:2  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuustoa valitse-

maan  
1. kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan sekä  

2. hänelle varahenkilön.  

 
Päätös:  
1. Esityksen mukaan.  

2. Esityksen mukaan.  

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

------------ 
 
Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuus-
toa valitsemaan  
1. kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan sekä  

2. hänelle varahenkilön.  
 
Päätös: 
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LaVa-harkinta: ei vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille.  
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

 
 
§ 13 Kirkkoneuvoston jäsenten ja heidän varajäsentensä vaali vuosiksi 

2023-2024          asia n:o 13 
 

Viite kirkkoneuvoston kokouksen 14/2022 21.12.2022 § 240 
 
------------ 
§ 240 Kirkkoneuvoston jäsenten ja heidän varajäsentensä vaali vuosiksi 2023-

2024 asia n:o 17  
 

Kirkkoneuvoston voimassaolevan ohjesäännön (liite 6) 1§:n mukaan kirkkoneuvostoon 

kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän (7) jäsentä. Valituille jä-
senille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.  

Sekä valittavien jäsenten että heidän varajäsentensä tulee olla seurakuntavaaleissa vaali-
kelpoisia henkilöitä, ja valituksi tulleessa neuvostossa on oltava sekä naisia että miehiä 

vähintään 40%. (KL 10:2, KL 25:10a).  

 
Puheenjohtajan päätösesitys:  

1. Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuustoa valitsemaan kirkkoneuvoston ohje-

säännön mukaisesti uuden kirkkoneuvoston 7 jäsentä sekä  

2. heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.  
 

Päätös: Esityksen mukaan.  

Liite 6/Kneuv. 21.12.2022 § 240  
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille  
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto  
------------ 
 
Kirkkoneuvoston päätösesitys:  

1. Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuustoa valitsemaan kirkkoneuvoston 
ohjesäännön mukaisesti uuden kirkkoneuvoston 7 jäsentä sekä  

2. heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.  
 
Päätös: 
 
Liite 3/Kvalt. 11.1.2023 §§ 13, 14 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille  
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto  
 

 
§ 14 Kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksyminen       asia n:o 14 
 

Viite kirkkoneuvoston kokouksen 14/2022 21.12.2022 § 241 
 
------------ 
§ 241 Kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksyminen asia n:o 18  

 
Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapi-

tulin vahvistettavaksi. (KL 10:3.1)  
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Tehtyjen lakimuutosten vuoksi Hausjärven seurakunnan kirkkoneuvoston nykyinen ohje-
sääntö (liite 6 § 240) tarvitsee päivittää. Se valmistellaan kevään 2023 aikana kirkkoval-

tuuston hyväksyttäväksi ja edelleen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuustoa hyväk-
symään toistaiseksi voimassaolevaksi kirkkoneuvoston nykyisen ohjesäännön.  

 

Päätös: Esityksen mukaan.  
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille  
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
------------ 
 
Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuus-
toa hyväksymään toistaiseksi voimassaolevaksi kirkkoneuvoston nykyisen ohje-
säännön.  
 
Päätös: 
 
Liite 3/Kvalt. 11.1.2023 §§ 13, 14 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille  
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto  

 
 
§ 15 Tehdyn valtuustoaloitteen johdosta perustetun työryhmän muistion kä-

sittely ja kirkkoneuvoston esitys johtokuntien lakkauttamisesta  
    asia n:o 15 

 
Viite kirkkoneuvoston kokouksen 14/2022 21.12.2022 § 231 
 
------------ 
§ 231 Tehdyn valtuustoaloitteen johdosta perustetun työryhmän muistion kä-
sittely ja esityksen tekeminen kirkkovaltuustolle asia n:o 8  

 

Kirkkoneuvoston asettama työryhmä, jonka tehtävänä oli valmistella johtokuntien lakkaut-
tamisen esittelyä kirkkovaltuustolle, kokoontui Oitin seurakuntatalossa 8.12.2022.  

 
Työryhmä keskusteli eri mahdollisuuksista kirkkoherran valmistelemien liitteiden pohjalta. 

Kokouksesta laadittiin muistio, joka on pöytäkirjan liitteenä 3.  
 

Käydyn keskustelun pohjalta työryhmä päätyi yksimielisesti esittämään kirkkoneuvostolle 

johtokuntien lakkauttamista Hausjärven seurakunnassa. Työryhmä perustelee tätä tar-
peella siirtyä keveämpään hallintorakenteeseen sekä työntekijöiden kokemuksilla johto-

kuntatyöskentelystä).  
 

Kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä esittää johtokuntien korvaamista Hausjärven seura-

kunnassa työryhmillä. Esitys työryhmien ohjesäännöstä on muistion liitteenä H.  
 

Kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä esittää, että jatkossa Hausjärven seurakunnassa olisi 
viisi työryhmää: jumalanpalvelus- ja musiikki, aikuistyö, lähetys, diakonia ja kasvatus.  

 

Lisäksi kirkkoneuvosto voi nimetä muita projektiluonteisia työryhmiä (esim. tulevaisuus-
työryhmä).  
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Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu muistioon ja tekee käydyn 

keskustelun pohjalta esityksen kirkkovaltuustolle johtokuntien lakkauttamisesta ja niiden 
korvaamisesta työryhmillä.  

 
Päätös: Kirkkoneuvosto tutustui muistioon ja esittää kirkkovaltuustolle johtokuntien lak-

kauttamista ja niiden korvaamista työryhmillä.  
 

Käydyssä keskustelussa todettiin, että työryhmien kokoonpanoa olisi hyvä harkita uudel-

leen esimerkiksi siten, että työryhmässä olisi 6 jäsentä, joista työntekijät esittävät kolmea, 
kirkkoneuvosto kahta ja yhden nimeää kirkkoneuvosto keskuudestaan. Olisi toivottavaa, 

että myös talouspäälliköllä olisi puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikissa työryhmissä.  
 

Liite 3/Kneuv. 21.12.2022 § 231  
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille  
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
------------ 

 
Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustui muistioon ja esittää 
kirkkovaltuustolle johtokuntien lakkauttamista ja niiden korvaamista työryhmillä.  
 
Käydyssä keskustelussa todettiin, että työryhmien kokoonpanoa olisi hyvä har-
kita uudelleen esimerkiksi siten, että työryhmässä olisi 6 jäsentä, joista työnte-
kijät esittävät kolmea, kirkkoneuvosto kahta ja yhden nimeää kirkkoneuvosto kes-
kuudestaan. Olisi toivottavaa, että myös talouspäälliköllä olisi puhe- ja läsnäolo-
oikeus kaikissa työryhmissä. 
 
Päätös: 
 
Liite 4/Kvalt. 11.1.2023 § 15 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille  

Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus 30 vrk  

 
 
§ 16 Kasvatuksen johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja heidän vara-

jäsentensä vaali         asia n:o 16   
 

Viite kirkkoneuvoston kokouksen 14/2022 21.12.2022 § 242 
 
------------ 
§ 242 Kasvatuksen johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja heidän vara-jä-
sentensä vaali asia n:o 19  

 
Mikäli kirkkovaltuusto päättää edelleen säilyttää johtokunnat Hausjärven seurakunnan 

hallintorakenteessa, on johtokunnat asetettava kirkkovaltuuston ensimmäisessä kokouk-

sessa 2023.  
 

Kasvatuksen johtokunnan johtosäännön 4§:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikau-
dekseen johtokunnan puheenjohtajan ja kuusi muuta jäsentä sekä heille henkilökohtaiset 

(7) varajäsenet.  

 
Valintaa tehdessään kirkkovaltuuston on pyrittävä ottaa huomioon mitä KL25:10a:ssa 

säädetään naisten ja miesten valitsemisesta kirkolliseen toimielimeen.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuustoa valitse-

maan Kasvatuksen johtokuntaan  
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1. puheenjohtajan,  

2. kuusi muuta jäsentä sekä  

3. heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2023-2026.  

 
Päätös:  
1. Esityksen mukaan.  

2. Esityksen mukaan.  

3. Esityksen mukaan.  

 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille  
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
------------ 
 
Mikäli kirkkovaltuusto päättää edelleen säilyttää johtokunnat Hausjärven seura-
kunnan hallintorakenteessa, on johtokunnat asetettava kirkkovaltuuston ensim-
mäisessä kokouksessa 2023. 

 
Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuus-
toa valitsemaan Kasvatuksen johtokuntaan  
1. puheenjohtajan,  
2. kuusi muuta jäsentä sekä  
3. heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2023-2026.  
 
Päätös: 
 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille  
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto  

 
 
§ 17 Julistuksen johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja heidän varajäsen-

tensä vaali          asia n:o 17  
 

Viite kirkkoneuvoston kokouksen 14/2022 21.12.2022 § 243 
 
------------ 
§ 243 Julistuksen johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja heidän varajäsen-
tensä vaali asia n:o 20  

Mikäli kirkkovaltuusto päättää edelleen säilyttää johtokunnat Hausjärven seurakunnan 

hallintorakenteessa, on johtokunnat asetettava kirkkovaltuuston ensimmäisessä kokouk-
sessa 2023.  

 
Julistuksen johtokunnan johtosäännön 4§:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikaudek-

seen johtokunnan puheenjohtajan ja kuusi muuta jäsentä sekä heille henkilökohtaiset (7) 
varajäsenet.  

 

Valintaa tehdessään kirkkovaltuuston on pyrittävä ottaa huomioon mitä KL25:10a:ssa 
säädetään naisten ja miesten valitsemisesta kirkolliseen toimielimeen.  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuustoa valitse-

maan Julistuksen johtokuntaan  

1. puheenjohtajan,  

2. kuusi muuta jäsentä sekä  

3. heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2023-2026.  
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Päätös:  
1. Esityksen mukaan.  

2. Esityksen mukaan.  

3. Esityksen mukaan.  

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

 
 
Mikäli kirkkovaltuusto päättää edelleen säilyttää johtokunnat Hausjärven seura-
kunnan hallintorakenteessa, on johtokunnat asetettava kirkkovaltuuston ensim-
mäisessä kokouksessa 2023. 

 
 Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuus-

toa valitsemaan Julistuksen johtokuntaan  
1. puheenjohtajan,  
2. kuusi muuta jäsentä sekä  
3. heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2023-2026.  

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

 
 
 
§ 18 Palvelun johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja heidän varajäsen-

tensä vaali      asia n:o 18   
 
Viite kirkkoneuvoston kokouksen 14/2022 21.12.2022 § 244 
 
------------ 
§ 244 Palvelun johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja heidän varajäsen-
tensä vaali asia n:o 21  

 

Mikäli kirkkovaltuusto päättää edelleen säilyttää johtokunnat Hausjärven seurakunnan 
hallintorakenteessa, on johtokunnat asetettava kirkkovaltuuston ensimmäisessä kokouk-

sessa 2023.  
 

Palvelun johtokunnan johtosäännön 4§:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikaudek-

seen johtokunnan puheenjohtajan ja kuusi muuta jäsentä sekä heille henkilökohtaiset (7) 
varajäsenet.  

 
Valintaa tehdessään kirkkovaltuuston on pyrittävä ottaa huomioon mitä KL25:10a:ssa 

säädetään naisten ja miesten valitsemisesta kirkolliseen toimielimeen.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuustoa valitse-

maan Palvelun johtokuntaan  
1. puheenjohtajan,  

2. kuusi muuta jäsentä sekä  

3. heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2023-2026.  

 
Päätös:  



HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA                                 ESITYSLISTA    
Kirkkovaltuusto  

  

12 
 

1/2023 

1. Esityksen mukaan.  

2. Esityksen mukaan.  

3. Esityksen mukaan.  

 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille  
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
------------ 
 
Mikäli kirkkovaltuusto päättää edelleen säilyttää johtokunnat Hausjärven seura-
kunnan hallintorakenteessa, on johtokunnat asetettava kirkkovaltuuston ensim-
mäisessä kokouksessa 2023. 

 
Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkoneuvosto kehottaa uutta kirkkovaltuus-
toa valitsemaan Palvelun johtokuntaan  
1. puheenjohtajan,  
2. kuusi muuta jäsentä sekä  
3. heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2023-2026.  

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

 
 
§ 19 Ilmoitusasiat        asia n:o 19 
 

 Uusi kirkkovaltuusto siunataan tehtäväänsä su 15.1.2023 klo 10 Oitin seurakunta-
talossa pidettävässä messussa.  
 
Rovastikunnallinen luottamushenkilöiden koulutuspäivä 9.2.2023 klo 18-20.30  
Riihimäki, Kirkkopuiston seurakuntakoti  
 
Seurakunnan strategiapäivä 11.3.2023 klo 9-15 Oitin seurakuntatalossa 
 
Kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään ke 24.5.2023 klo 17.30 Oitin seura-
kuntatalossa.   

 
Kirkkoneuvoston päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan valtuustolle tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille  
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

 
 
§ 20 Valitusosoituksen antaminen        asia n:o 20 
 
 Puheenjohtaja antaa KL 24:n mukaisen valitusosoituksen (liite 5). 

 
Liite 5/Kvalt 11.1.2023 § 20 
LaVa-harkinta: Ei vaikutusta  

Toimenpiteet: kirkkoneuvosto, täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta  
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Muutoksenhaun ohjeistus: Muutoksenhakukielto 

 
 
 
§ 21 Kokouksen päättäminen                                                                asia n:o 21 
 

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo xx. 
 
 


