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KOKOUSAIKA   Keskiviikko 8.3.2023 klo 17.30 – 18.42 

 
KOKOUSPAIKKA  Oitin srk-talo 

 
JÄSENET Kauranne Jussi  puheenjohtaja   

 Heikkilä Maria-Elina 

 Jokinen Päivi 
 Juuri Anu poissa 

 Kaartinen Pekka 
 Karjalainen Eila 

 Kontula Eva 

 Kosenius Jari 
 Savonen Anssi  varapuheenjohtaja, poissa  

                               
 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET  Teppola Eero  kirkkovalt. puheenjohtaja, poissa               
  Ihalainen Esko kirkkovalt. varapuhuheenjohtaja 

  Palola Kaija vs talouspäällikkö  

  Alastalo Tiina  sihteeri 
  Kaitainen Tapani, Anssi Savosen varahenkilö 

  Timo Silván Anu Juuren varahenkilö 
   

       

ASIAT §§ 37 - 52 
 

   
 

  
 Jussi Kauranne      Jari Kosenius     Tiina Alastalo                     

 

 
 

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU  aika ja paikka  8.3.2023 Oitin srk-talo   
  

 allekirjoitukset   

       
   

  
 Eila Karjalainen  Eva Kontula    

Pöytäkirja on ollut    

yleisesti nähtävänä Aika ja paikka 
 17.2. – 2.3.2023 kirkkoherranvirastossa, Hikiäntie 51 sekä 

17.2.2023 alkaen seurakunnan kotisivulla www.hausjarvenseura-
kunta.fi  

 
 

 

 
Todistaa Virka-asema  Allekirjoitus 

 
 

 
                                                                                                Asianmukaisesti allekirjoitetusta   

                                pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
 
 
                                                                   _______/_______ 2023________________________________________ 
                                                                                                                puheenjohtaja/pöytäkirjanpitäjä/kirkkoherra 

http://www.hausjarvenseurakunta.fi/
http://www.hausjarvenseurakunta.fi/
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§ 37 Kokouksen avaus ja alkuhartaus        asia n:o 1 
 
 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 ja Maria-Elina Heikkilä 

piti alkuhartauden.  
  
 

§ 38 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 1.3.2023. Suori-
tetun nimenhuudon mukaan kokouksessa oli läsnä 7 kirkkoneuvoston jäsentä ja 
2 varajäsentä. 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösval-
taiseksi. 

  

Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

§ 39 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen      asia n:o 3 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Aakkosjärjestystä noudattavan pöytäkirjan 
tarkastajakäytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Eila Karja-
laista ja Eva Kontulaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänten-
laskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.     
 

Päätös: Esityksen mukaan 
 
 

§ 40 Pöytäkirjan nähtävillä olo       asia n:o 4 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on 
nähtävillä 10. – 23.3.2023 kirkkoherranvirastossa Hikiäntie 51:ssä virka-aikana 
klo 9–13 sekä 11.3. alkaen seurakunnan kotisivuilla. 
 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

§ 41 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi      asia n:o 5 
  

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

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Liite 1 /Kneuv. 8.3.2023 § 41 
  



HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA   
Kirkkoneuvosto                        PÖYTÄKIRJA 8.3.2023                            3/2023 

3 

 

  
§ 42 Puheenjohtajan valitseminen kirkkoherranvaalia koskevan pykälän 

käsittelyn ajaksi     asia n:o 6 
 
 Hausjärven seurakunnassa käydään kirkkoherranvaali kuluvan vuoden aikana. 

Nykyinen kirkkoherra Jussi Kauranne katsoo itsensä esteelliseksi osallistua uu-
den kirkkoherran vaaliin liittyvien asioiden käsittelyyn. 
 
Koska kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Anssi Savonen ei pysty osallistu-
maan kokoukseen, on kirkkoneuvoston valittava keskuudestaan väliaikainen pu-
heenjohtaja kirkkoherranvaaliin liittyvien asioiden käsittelyn ajaksi.    

 
 Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan pu-

heenjohtajan johtamaan kokousta uuden kirkkoherra vaaliin liittyvien asioiden 
käsittelyn ajaksi.  

 
 Päätös: Väliaikaiseksi Puheenjohtajaksi valittiin Jari Kosenius. 
  

Päätöksen jälkeen kirkkoneuvoston puheenjohtaja poistui kokoussalista ja ko-
kousta (§§ 43, 44) ryhtyi johtamaan Jari Kosenius. 
 

LaVa-harkinta tehty: Ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: - 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

 
 
§ 43 Hausjärven seurakunnan kirkkoherran vaalitapa ja viran erityiset tar-

peet           asia n:o 7 
  

Hausjärven seurakunnan kirkkoherra Jussi Kauranne on ilmoittanut irtisanoutu-
vansa virastaan 1.6.2024 lukien vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi.  
 
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on vastaanottanut irtisanoutumisilmoi-
tuksen ja pyytää seurakunnalta lausuntoa avoimeksi tulleesta kirkkoherranvi-
rasta (liite 2). 
 
Pyydetyn lausunnon tulee sisältää 
 

• esitys vaalitavasta 

• jos kirkkovaltuusto esittää välillistä vaalia, esitys tulee perustella (KL 
23:11 §) 

• lausunto Hausjärven seurakunnan kirkkoherran viran erityisistä 

tarpeista (KJ 6:13 §) 

• tuleeko virkaan valitun esittää rikosrekisterilain 6 §:n mukainen 
rikosrekisteriote (KL 6:33 §). Ote tulisi vaatia vain silloin, kun 
kirkkoherran virkaan pysyväisluonteisesti ja olennaisesti kuuluu 
työskentelyä lasten kanssa. 

• koska ensisijaisesti kirkkoherran virka laitetaan haettavaksi 
KirkkoRekry-palvelussa, tulee seurakunnan lausunnossa käydä ilmi: 
1) kuka antaa lisätietoja täytettävästä kirkkoherran virasta 
(nimi, puhelinnumero, sähköposti), 
2) viran palkkaus (peruspalkka euroina) ja 
3) organisaatiokuvaus (lyhyt kuvaus seurakunnasta) 
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Edellisessä kokouksessa 15.2.2023 (§ 23) kirkkoneuvosto asetti työryhmän laa-
timaan kirkkoneuvostolle esityksen seurakunnan erityisistä tarpeista ajatellen 
kirkkoherran virkaa sekä kirkkoherran vaalitavasta (liite 3). 
 
Asetettu työryhmä kokoontui 21.2.2023, josta muistio on liitteenä 4. Muistiossa 
työryhmä esittää  
yksimielisesti kirkkoherranvaalia toteutettavaksi välittömänä vaalina  
ja viran erityisinä tarpeina seuraavia seikkoja:  
 

• Kokemus, joka antaa valmiudet johtaa usean kyläkeskuksen seurakun-
taa, jossa on 5500 jäsentä ja toimitiloina mm. kolme kirkkoa, kappeli ja 
seurakuntatalo. 

• Avarakatseisen luterilaisen identiteetin omaava, joka ymmärtää ja kun-
nioittaa erilaisia uskontulkintoja ja vakaumuksia. 

• Vankka kokemus seurakunnallisista toimituksista, sielunhoidosta, rippi-
koulutyöstä ja lähetys- ja diakoniatyöstä. 

• Hyvä seurakuntahallinnon kokemus ja kyky suunnitella ja johtaa seura-
kunnan taloutta resurssien mukaan. 

• Kyky verkostoitua laajasti eri toimijoiden kanssa. 
• Luonnostaan suvaitsevainen, tasapuolinen, kannustava ja avoin asenne  

kanssaihmisiä kohtaan. 
• Tahto ja valmius johtaa strategiatyöskentelyä, kyky hahmottaa kokonai-

suuksia ja taito visioida tulevaa. 
• Kyky tunnistaa toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja taito hyö-

dyntää uusia viestinnän mahdollisuuksia ja some-ympäristöä 
• Halu ja ymmärrys uudistaa seurakunnan toimintaa henkilökunnan, luot-

tamushenkilöiden ja vapaaehtoisten kanssa. 
 

Muistioon kirjattujen asioiden lisäksi on huomioitava, että Hausjärven seurakun-
nan kirkkoherra osallistuu vuosittain rippikoulutyöskentelyyn, joten hänen tulee 
esittää rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote (KL 6:33 §). 
 

Lisätietoja täytettävästä kirkkoherranvirasta, joka kuuluu hinnoitteluryhmään 
K20 (palkka euroina 5126,25) antaa kirkkoherra Jussi Kauranne, puh. 050 575 
9150, jussi.kauranne@evl.fi. 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
1. Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja tekee sen perusteella kirkkovaltuus-

tolle esityksen tuomiokapitulille annettavasta seurakunnan lausunnosta avoi-
meksi tulleen kirkkoherranviran  
1.1 vaalitavasta, 
1.2 Hausjärven seurakunnan kirkkoherran viran erityisistä tarpeista,  
1.3 virkaan valitun rikosrekisteriotteesta (rikosrekisterilain 6 §:n mukainen 

rikosrekisteriote KL 6:33 §) sekä  
1.4 virkaan liittyvistä muista seikoista. 

  
2. Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustoa asettamaan kirkkoherran välittömän 

vaalin toimittamista varten vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtajan 
lisäksi vähintään neljä jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä (KL 23 luku 19 
§). 

 

mailto:jussi.kauranne@evl.fi
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3. Kirkkoneuvosto pyytää kirkkoneuvoston puheenjohtajaa laatimaan edusta-
van työpaikkakuvauksen Hausjärven seurakunnasta liitettäväksi viranhakuil-
moitukseen. 

 
Päätös: 
1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vastaa tuomiokapitulin lau-

suntopyyntöön seuraavasti: 
 

1.1 Hausjärven seurakunnan kirkkovaltuusto esittää kirkkoherran vaalita-
vaksi välitöntä vaalia. 

 
1.2 Hausjärven seurakunnan kirkkoherranviran erityisiä tarpeita ovat 

 
• Kokemus, joka antaa valmiudet johtaa usean kyläkeskuksen seurakun-

taa, jossa on 5500 jäsentä ja toimitiloina mm. kolme kirkkoa, kappeli 
ja seurakuntatalo. 

• Avarakatseisen luterilaisen identiteetin omaava, joka ymmärtää ja kun-
nioittaa erilaisia uskontulkintoja ja vakaumuksia. 

• Vankka kokemus seurakunnallisista toimituksista, jumalanpalveluksista, 
sielunhoidosta, rippikoulutyöstä ja lähetys- ja diakoniatyöstä sekä halu 
toimia em. tehtävissä aktiivisesti. 

• Hyvä seurakuntahallinnon kokemus ja kyky suunnitella ja johtaa seura-
kunnan taloutta resurssien mukaan. 

• Kyky verkostoitua laajasti eri toimijoiden kanssa. 

• Luonnostaan suvaitsevainen, tasapuolinen, kannustava ja avoin 
asenne  
kanssaihmisiä kohtaan. 

• Tahto ja valmius johtaa strategiatyöskentelyä, kyky hahmottaa koko-
naisuuksia ja taito visioida tulevaa. 

• Kyky tunnistaa toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja taito 
hyödyntää uusia viestinnän mahdollisuuksia ja some-ympäristöä 

• Halu ja ymmärrys uudistaa seurakunnan toimintaa henkilökunnan, 
luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten kanssa. 

 
1.3  Koska jatkossakin Hausjärven seurakunnan kirkkoherra osallistuu vuo-

sittain vähintään yhden rippikouluryhmän työskentelyyn, on virkaan 
valitun esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote (KL 
6:33 §). 

 

1.4  Lisätietoja täytettävästä kirkkoherranvirasta, joka kuuluu hinnoittelu-
ryhmään K20 (palkka euroina 5126,25) antaa kirkkoherra Jussi Kau-
ranne, puh. 050 575 9150, jussi.kauranne@evl.fi. 

 
2. Päätettiin esityksen mukaisesti. 
3. Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 
 

Liitteet 2, 3 ja 4/Kneuv. 8.3.2023 § 43 
LaVa-harkinta tehty: Ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote kirkkovaltuuston sihteeri  
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
  

mailto:jussi.kauranne@evl.fi


HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA   
Kirkkoneuvosto                        PÖYTÄKIRJA 8.3.2023                            3/2023 

6 

 

 

§ 44 Lisämäärärahaesitys kirkkoherranviran vaalia varten asia n:o 8 
 

Vuoden 2023 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa kirkkoherranvaalin to-
teuttamiseen, koska kirkkoherra teki päätöksen irtisanoutua virastaan talousar-
vion vahvistamisen jälkeen. 
 
Kirkkoneuvoston asettama työryhmä päätyi esittämään vaalitavaksi välitöntä 
vaalia, jolloin vaalien valmistelusta vastaa kirkkovaltuuston valitsema vaalilauta-
kunta. 
 
Vaalilautakunta tekee kokonaissuunnitelman vaaliin liittyvistä toimista ja tapah-
tumista, mutta on syytä varautua siihen, että kustannuksia koituu mm seuraa-
vista asioista: 

• valittavan vaalilautakunnan kokoukset 
• avoinna olevan viran hakuilmoitus 
• vaalikuulutusten ja -ilmoitusten julkaisu 
• äänioikeutettujen luettelon laatiminen 
• ilmoituskorttien painatus ja postitus  
• vaalimateriaalin painatus 
• vaalipaneelien yms järjestelyt 
• ennakko- ja kotiäänestyksen järjestäminen 

 
Vt talouspäällikön laatima alustava laskelma kirkkoherranvaalin alustavista ku-
luista on liitteenä 5. 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 
16000 €:n lisätalousarvioesityksen kirkkoneuvoston kustannuspaikalle kirkkoher-
ranvaalin toteuttamiseen. 
 
Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 

 
Liite 5/Kneuv. 8.3.2023 § 44 
LaVa-harkinta tehty: Ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote kirkkovaltuuston sihteeri  
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 45 Henkilölisäys jumalanpalveluksen ja musiikin työryhmään  asia n:o 9 
 

 Kirkkoneuvoston edellisessä kokouksessa 15.2.2023 (§ 24) nimettiin jäsenet pe-
rustettuihin työryhmiin. Työntekijöiden esityksestä jäi pois Miia Virtasen nimi, 
joka on antanut suostumuksensa ryhmän jäsenyyteen. 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto lisää Miia Virtasen jumalanpal-
veluksen ja musiikin työryhmän jäseneksi. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

LaVa-harkinta tehty: Ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote kirkkovaltuuston sihteeri  
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 46 Avustusanomuksen käsittely   asia n:o 10 
 

Kanta-Hämeen Sotaorvot ry lähetti seurakunnalle avustusanomuksen liittyen 
yhdistyksen juhlakirjan julkaisuun (liite 6). Teoksen ”Ilman isää elämässä 
eteenpäin” laatii yhdistyksen kirjoittajapiiri.  
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Hausjärven seurakunta tukee Kanta-Hämeen 
Sotaorvot ry:n juhlakirjan julkaisua 200 €:n summalla, joka maksetaan kirkko-
neuvoston käyttövaroista. 
 
Päätös: Äänestyksen tuloksena 7 – 2 kirkkoneuvosto päätti olla tukematta 
Kanta-Hämeen Sotaorvot ry:n juhlakirjan julkaisua. 
Äänestyspöytäkirja liitteenä 6a 

 
Liite 6 ja 6a /Kneuv. 8.3.2023 § 46 
LaVa-harkinta tehty: Ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote taloustoimistoon 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 47 Nuorisotyön viransijaisuuden täyttäminen   asia n:o 11 
 
 Seurakunnan nuorisotyönohjaaja hoitaa määräaikaista perhediakonian virkaa 

vuoden 2026 loppuun saakka. Nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi valittu henkilö 
hoitaa viransijaisuutta 7.8.2023 saakka. Viransijaisuutta on hoidettu ”hybridivir-
kana”, jonka tehtävät koostuvat puoliksi nuorisotyöstä varhaiskasvatuksesta. 

 
 Viransijaisuuden hoitamisessa on ollut haasteita johtuen mm tehtävänkuvan laa-

juudesta. Varhaiskasvatuksen toimintaan osallistuminen on vähentänyt viransijai-
sen työskentelymahdollisuuksia nuoriso- ja rippikoulutyössä, jotka kuitenkin kuu-
luvat hänen tehtävänkuvansa. 

 
 Seurakunnan varhaiskasvatus on vahvassa murroksessa; päiväkerholaisten ja 

päiväkerhoryhmien lukumäärä on laskenut jatkuvasti. Tällä hetkellä seurakun-
nassa toimii kaksi päiväkerhoryhmää, yksi Oitissa ja toinen Ryttylässä. 

 
 Ensi syksyn tilanne päiväkerhojen osalta on vielä auki, sillä ilmoittautumiset päi-

väkerhoihin tapahtuu toukokuussa. Mikäli syksyllä varhaiskasvatuksessa jatkaa 
kaksi päiväkerhoryhmää, on tarpeen hankkia lisäresurssia (8h/viikko) varhaiskas-
vatukseen joko ostopalveluna naapuriseurakunnasta tai palkkaamalla tuolle ajalle 
tuntityöntekijä. Tällä järjestelyllä viransijaiselle saataisiin taattua mahdollisuus 
toteuttaa tehtäväänsä laadukkaammin. 

 
 Kasvatuksen työalapastori Virpi Pirjetä on selvittänyt eri mahdollisuuksia tilanteen 

ratkaisemiseksi (liite 7).  
Pastori Pirjetä esittää, että määräaikaisen (7.8.2023-31.12.2026) vs nuoriso-
työnohjaajan rekrytointi käynnistetään pikaisesti. Hän esittää ko viran tehtävän-
kuvan muokkaamista siten, että se sisältää varhaiskasvatukseen osallistumista 
max 8h/viikko. 
Lisäksi hän esittää, että varhaiskasvatuksen työvoimaresurssia kasvatetaan 
8h/viikko joko ostopalveluna naapuriseurakunnalta tai palkkaamalla tuntityönte-
kijä tätä varten vastaavalla viikkotuntimäärällä. 
 
Puheenjohtajan päätösesitys:  

1. Kirkkoneuvosto nimeää haastatteluryhmän tukemaan pastori Pirjetää ma 
(7.8.2023-31.12.2026) vs nuorisotyönohjaan rekrytoinnissa ja viransijai-
sen valintaesityksen tekemisessä kirkkoneuvostolle . 

2. Kirkkoneuvosto myöntää pastori Pirjetälle oikeuden päivittää vs nuoriso-
työnohjaajan tehtävänkuvaa tarvetta vastaavaksi kirkkoneuvostolle hy-
väksyttäväksi. 

3. Kirkkoneuvosto myöntää pastori Pirjetälle oikeuden neuvotella päiväker-
hon lastenohjaajan palvelujen ostamisesta (8h/viikko) naapuriseurakun-
nan kanssa tai vaihtoehtoisesti palkata osa-aikainen työntekijän 
(8h/viikko) varhaiskasvatuksen työtehtäviin. 

 
Päätös: 
1. Haastattelutyöryhmään valittiin Anssi Savonen, Päivi Jokinen, Laura Pajunen 

ja Martti Hakola. 
2. Esityksen mukaan. 
3. Esityksen mukaan. 
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Liite 7/Kneuv. 8.3.2023 § 47 
LaVa-harkinta tehty: Viransijaisuuden pikainen täyttö antaa jatkuvuutta nuorisotyön saralle. Lisäresurssi varhaiska-

vatukseen mahdollistaa laadukkaan ja turvallisen päiväkerhotoiminnan seurakunnassa. 
Toimenpiteet: Ptk-ote asianosaisille ja taloustoimistoon 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 48 Seurakunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset asia n:o 12 

  
Luettelo tehdyistä viranhaltijapäätöksistä helmikuulta 2023   
 
Kappalaisen viranhaltijapäätökset 
1/2023 Päätös lähetyspuodin tempauksen tuoton ohjaamisesta Ukrainaan 

 
Seurakuntapastorin viranhaltijapäätökset 

2/2023 Päätös tuntityöntekijästä varhaiskasvatuksessa tammikuussa 2023 

3/2023 Päätös määräaikaisen kesätyöntekijän palkkaamisesta kasvatukseen kesäkuussa 
2023 

 
Diakonin/ itä viranhaltijapäätökset  

1/2023 Diakonia-avustus 

2/2023 Diakonia-avustus 
 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto toteaa ne annettujen valtuuk-
sien mukaisiksi ja toimeenpanokelpoisiksi. 
 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

LaVa-harkinta: Tehty, ei välitöntä vaikutusta 
Toimenpiteet: -- 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 

 
 
§ 49 Muut mahdolliset asiat    asia n:o 13 
 

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

LaVa-harkinta: tehty, ei vaikutuksia 
Toimenpiteet:  
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 

 
 
§ 50 Ilmoitusasiat     asia n:o 14 
 
 Puheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi kirkkoneuvos-

tolle. 
 
 Päätös: Esityksen mukaan. 
 
LaVa-harkinta: Tehty, ei vaikutuksia  

Toimenpiteet: - 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

 
 
§ 51 Muutoksenhaun ohjeistaminen    asia n:o 15 
 

Puheenjohtaja antoi KL 24:3 § mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen / KL 24:4 § 
mukaisen valitusosoituksen/ KL 24:5 § mukaisen muutoksenhakukiellon 
(liite 8) 
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Liite 8/ Kneuv. 8.3.2023 § 51 
LaVa-harkinta: Tehty, ei vaikutusta. 
Toimenpiteet: -  
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

 
 
§ 52 Kokouksen päättäminen   asia n:o 16 
 
 Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.42. 


