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KOKOUSAIKA   Keskiviikko 25.1.2023 klo 17.50 – 19.44 
 

KOKOUSPAIKKA  Oitin srk-talo 
 

JÄSENET Kauranne Jussi  puheenjohtaja   

 Heikkilä Maria-Elina 
 Jokinen Päivi 

 Juuri Anu 
 Kaartinen Pekka 

 Karjalainen Eila 

 Kontula Eva 
 Kosenius Jari 

 Savonen Anssi  varapuheenjohtaja  
                               

 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET  Teppola Eero  kirkkovalt. puheenjohtaja, Teams               

  Ihalainen Esko kirkkovalt. varapuhuheenjohtaja 

  Palola Kaija vs talouspäällikkö  
  Alastalo Tiina  sihteeri  

   
       

ASIAT §§ 1 - 17 

 
   

 
  

 Jussi Kauranne          Tiina Alastalo                     
 

 

 
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU  aika ja paikka  25.1.2023 Oitin srk-talo   

  
 allekirjoitukset   

     

  
   

  
 Maria-Elina Heikkilä  Päivi Jokinen   

Pöytäkirja on ollut    
yleisesti nähtävänä Aika ja paikka 

 27.1. – 9.2.2023 kirkkoherranvirastossa, Hikiäntie 51 sekä 

27.1.2023 alkaen seurakunnan kotisivulla www.hausjarvenseu-
rakunta.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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§ 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus        asia n:o 1 
 
 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 ja piti alkuhartau-

den.  
  
 

§ 2 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 18.1.2023. 
Suoritetun nimenhuudon mukaan kokouksessa oli läsnä 9 kirkkoneuvoston jä-
sentä. 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösval-
taiseksi. 

  

Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

§ 3 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: Esityksen mukaan. 
 
 

§ 4 Pöytäkirjan nähtävillä olo       asia n:o 4 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on 
nähtävillä 25.1. – 9.2.2023 kirkkoherranvirastossa Hikiäntie 51:ssä virka-aikana 
klo 9–13. 
 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

§ 5 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi      asia n:o 5 
  

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

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Liite 1 /Kneuv. 25.1.2023 § 5 
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§ 6 28.12.2022 ja 11.1.2023 pidettyjen kirkkovaltuuston kokousten lail-

lisuusvalvonta ja päätösten toimeenpano  asia n:o 6 
 

Kirkkolain 10. luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole sää-

detty tai määrätty, huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja 6 §:n 

mukaan valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta.  

 

Edellisen valtuustokauden viimeinen kirkkovaltuuston kokous, jonka pöytäkirja 
on liitteenä 2, pidettiin Oitin seurakuntatalossa 28.12.2022.  
 
Uuden kirkkovaltuuston ensimmäinen kokous, jonka pöytäkirja on liitteenä 3, 
pidettiin Oitin seurakuntatalossa 11.1.2022 Oitin seurakuntatalossa.  
 
Kirkkovaltuuston kokousten päätösten laillisuusvalvonta ja tehtyjen päätösten 
toimeenpanokelpoisuus tarkastetaan käymällä kokousten pöytäkirjat läpi.  

  
Puheenjohtajan päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 28.12.2022 ja 11.1.2023 pide-
tyissä kokouksissa tehdyt päätökset ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia. 
 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 
Liitteet 2 ja 3 /Kneuv 25.1.2023 § 6 
LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: - 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 7 Työsopimussuhteisen työntekijän vakinaistaminen asia n:o 7 
 
 Kiinteistötoimessa työskentelee erityisammattimies, kiinteistönhoitaja-suntio ja 

kaksi vahtimestari-suntiota ympärivuotisesti.  Talvikuukausiksi oli ajateltu, että 
erityisammattimies olisi työssä 60 prosenttisesti. Jo joulukuun aikana selvisi, 
että näin työnteko ei onnistu.  Erityisammattimies on edellä mainittujen työnte-
kijöiden esimies ja varsinkin tänä vuonna runsas lumentulo teetätti paljon töitä.  
Lumenaurausta tekevät erityisammattimies ja kiinteistönhoitaja-suntio. Lisäksi 
seurakunnalla on joitain ulkopuolisia lumenauraussopimuksia. 

 
 Kausipuutarhatyöntekijä Sanna Ripattilan tämän vuotinen kausittainen palvelus-

suhde oli aluksi sovittu 2.5.-31.10.2022 väliseksi ajaksi. Jo loppusyksystä palve-
lussuhdetta oli sovittu jatkettavan marraskuun loppuun. Runsas lumentulo ja 
samaan aikaan sattuneet poissaolot vaikuttivat siihen, että Ripattilan palvelus-
sudetta jatkettiin vielä osa-aikaisena tammikuun 2023 loppuun asti. Ripattilan 
työpanosta tarvittiin, koska hän kykenee lumen auraukseen ja teiden hiekoitta-
miseen traktorilla. Näin hän kykeni paikkaamaan työvoimavajetta. Palvelussuh-
teensa aikana Ripattila on tutustunut suntion tehtäviin ajatuksella, että hän 
voisi sijaistaa tarvittaessa. Tulevien eläköitymisten vuoksi on hyvä olla nuori 
työntekijä kasvamassa ja oppimassa.  Seuraavan kesän kausityöntekijöiden 
kausi alkaa 1.5.2023. Sanna Ripattila on puutarhatalouden perustutkinnon suo-
rittanut. 

 
 Ohessa puutarha- ja kiinteistötyöntekijän tehtävänkuva (liite 4). 
 

 
Talouspäällikön päätösesitys: 
Kirkkoneuvosto vakinaistaa Sanna Ripattilan palvelussuhteen nimikkeellä puu-
tarha- ja kiinteistötyöntekijä 1.2.2023 lukien ja hyväksyy oheisen tehtävänku-
van. Tehtävän vaativuusryhmä on 402. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Liite 4/Kneuv. 25.1.2023 § 7 
LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: ptk-ote asianomainen 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 8 Nimenkirjoitusoikeus toimisto- ja taloussihteerille asia n:o 8 
 
 Hausjärven seurakunnassa nimenkirjoitusoikeus on kirkkoherralla ja talouspääl-

liköllä. 
 Toimisto- ja taloussihteeri Seija Simonen hoitaa tehtävänkuvansa mukaisesti 

hauta- ja hautainhoitorahaston asiakkaita.  Työn sujuvuuden kannalta olisi 
hyvä, että hänellä on oikeus allekirjoittaa seurakunnan puolesta asiakkaalle an-
nettava hautakirja ja hautainhoitosopimus. 

 
 Talouspäällikön päätösesitys: 
 Hausjärven seurakunnan kirkkoneuvosto vahvistaa toimisto- ja taloussihteeri 

Seija Simoselle hautakirjan ja hautainhoitosopimuksen allekirjoitusoikeuden 
seurakunnan puolesta. 

 
 Päätös: Esityksen mukaan. 
 
LaVa-harkinta: Ei välittömiä vaikutuksia 
Toimenpiteet: Ptk-ote nimenkirjoitusoikeuden haltijalle ja taloustoimistoon. 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk. 
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§ 9 Lausuntopyyntö Hausjärven kunta   asia n:o 9 
 
 Hausjärven kaavoitus ja maankäyttö pyytää seurakunnan lausuntoa Hikiän ja 

Kirkonkylän osayleiskaavan ehdotuksesta. Osayleiskaava koskee osia kylistä 
Hausjärvi, Hikiä, Karhi, Kuru, Erkylä ja Selänoja.  

 
Kaavaehdotus on nähtävänä 11.1.-10.2.2023 välisen ajan Hausjärven kunnan 
virastolla. Kuva-aineistot ovat tutustuttavissa myös Hausjärven kotisivuilla:  
https://www.hausjarvi.fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus/yleiskaavat/vi-
reilla-olevat-osayleiskaavat/hikian-ja-kirkonkylan-osayleiskaava/ 
 
Ehdotusta koskevat muistutukset tulee osoittaa kirjallisesti nähtävillä olon ai-
kana Hausjärven kuntaan 10.2.2023 mennessä. Ilmoitusta pyydetään myös, mi-
käli ehdotuksesta ei anneta lausuntoa (liite 5). 
 
Talouspäällikön päätösehdotus: 
Kirkkoneuvosto tutustuu lausuntopyyntöön ja päättää lausunnon antamisesta. 
 
Päätös: Kirkkoneuvosto tutustui lausuntopyyntöön ja totesi, että Hausjärven 
seurakunnan kirkkoneuvostolla ei ole moitittavaa tehdyn suunnitelman suhteen. 
 

Liite 5/Kneuv. 25.1.2023 § 9 
LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: ptk-ote asianomainen 
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto 
  

https://www.hausjarvi.fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus/yleiskaavat/vireilla-olevat-osayleiskaavat/hikian-ja-kirkonkylan-osayleiskaava/
https://www.hausjarvi.fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus/yleiskaavat/vireilla-olevat-osayleiskaavat/hikian-ja-kirkonkylan-osayleiskaava/
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§ 10 Ilonummen sukuhauta    asia n:o 10 
 
 Amanda Ilonummen jälkeläisten puolesta Ari Kuparinen pyytää hyväksyntää pe-

rustaa Hausjärven vanhalle hautausmaalle Amanda Ilonummen ja hänen poi-
kansa yhteiselle haudalle Ilonummen sukuhaudan (liite 6) 

 
 Hautapaikalle olisi tarkoitus yhdistää suvun kolmen eri haudan yhteinen muisto-

merkki. Kaikki haudat ovat Hausjärven seurakunnan hautausmaalla.  Vanha 
hautakivi kunnostettaisiin ja siihen kiinnitettäisiin suvun jäsenten tiedot metalli-
laatoin.  Kaksi vapautuvaa hautaa palautuisi seurakunnalle. Haudan haltijaksi on 
sovittu Ari Kuparinen. Suvun jäsenet ovat allekirjoituksellaan antaneet suostu-
muksen suunnitelmalle. 

 
Hautoja voi yhdistää hautojen kaikkien asianosaisten yhteisestä toivomuksesta.  

Jos vainajilla on olemassa oleva hauta ja muistomerkki muualla esimerkiksi toi-
sen seurakunnan hautausmaalla, nimien merkitsemistä muuhun muistomerkkiin 
ei yleensä ole hyväksytty. Käytäntönä on, että vainajan nimi on vain yhdellä 
haudalla. Jos hauta on hävinnyt, nimien merkitsemiselle tälle haudalle voidaan 
katsoa olevan perusteita. Toimenpiteen voi tehdä hautaoikeuden haltijan ja vai-
najan oikeudenomistajien hakemuksesta ja seurakunnan luvalla. 
 

Talouspäällikön päätösehdotus: 
Kirkkoneuvosto myöntää luvan perustaa Ilonummen sukuhaudan ja yhdistää 
Amanda Ilonummen haudalle Hausjärven seurakunnan hautausmaalla olevien 
kolmen eri haudan yhteisen muistomerkin. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 

Liite 6/Kneuv. 25.1.2023 § 10 
LaVa-harkinta: Ei välittömiä vaikutuksia 
Toimenpiteet: Ptk-ote asianosaiselle 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk. 
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§ 11 Työryhmien perustaminen Hausjärven seurakuntaan asia n:o 11 
 
 Viite Kirkkovaltuuston kokouksen 1/2023 § 15 
 ---------- 
 § 15 Tehdyn valtuustoaloitteen johdosta perustetun työryhmän muistion 

käsittely ja kirkkoneuvoston esitys johtokuntien lakkauttamisesta  
   asia n:o 15 

 … 
Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustui muistioon ja esittää kirkkoval-
tuustolle johtokuntien lakkauttamista ja niiden korvaamista työryhmillä.  
 
Käydyssä keskustelussa todettiin, että työryhmien kokoonpanoa olisi hyvä harkita uu-
delleen esimerkiksi siten, että työryhmässä olisi 6 jäsentä, joista työntekijät esittävät kol-
mea, kirkkoneuvosto kahta ja yhden nimeää kirkkoneuvosto keskuudestaan. Olisi toivot-
tavaa, että myös talouspäälliköllä olisi puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikissa työryhmissä. 
 
Päätös: 
Kirkkovaltuusto tutustui työryhmän muistioon ja sen liiteaineistoon sekä kirkkoneuvoston 
päätösesitykseen. Käydyn keskustelun jälkeen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että 
1) kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti johtokunnat lakkautetaan ja korvataan työryh-

millä 
2) kirkkoneuvosto perustaa tarpeelliseksi katsomansa määrän korvaavia työryhmiä ja 

nimeää niihin sopivan määrän jäseniä. Työryhmässä olisi 6 jäsentä, joista työnteki-
jät esittävät kolmea, kirkkoneuvosto kahta ja yhden nimeää kirkkoneuvosto jäsenis-
tään tai varajäsenistään. Kirkkoneuvosto ottaa huomioon kirkkovaltuuston toiveet 
työryhmiä perustaessaan. Työryhmien kokoonpano annetaan tiedoksi kirkkoval-
tuustolle.  

3) Kirkkovaltuusto vahvistaa työryhmien ohjesäännön. 

---------- 

 
Edellisen kirkkoneuvoston asettaman työryhmän muistion (liite 7) ja kirkkoval-
tuuston kokouksessa käydyn keskustelun ja sen tekemän päätöksen pohjalta 
lakkautettujen johtokuntien tilalle perustetaan kirkkoneuvoston tarpeelliseksi 
katsoma määrä työryhmiä tukemaan työntekijöiden työtä seurakunnan toimin-
nan ideoinnissa, toteutuksessa ja arvioinnissa.  
 
Kirkkoneuvosto valitsee työryhmään kolme jäsentä, joista yhden on oltava kirk-
koneuvoston jäsen tai varajäsen. Näiden lisäksi työntekijät valitsevat työryh-
mään kolme jäsentä. Työryhmän toimintaan osallistuvat myös kyseisen työalan 
työntekijät ja heidän lisäkseen kirkkoherralla ja talouspäälliköllä on läsnäolo- ja 
puheoikeus kaikkien työryhmien kokouksessa. 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

1. Kirkkoneuvosto perustaa Hausjärven seurakuntaan seuraavat työryhmät 
tukemaan työntekijöiden työtä seurakunnan toiminnan suunnittelussa, 
toteutuksessa ja sen arvioinnissa: 
Jumalanpalveluksen ja musiikin työryhmä 
Lähetyksen ja evankelioinnin työryhmä 
Kasvatuksen työryhmä 
Diakonian työryhmä 
Aikuistyön työryhmä 
Viestinnän ja tiedotuksen työryhmä, 

2. Kirkkoneuvosto käsittelee työryhmien ohjesäännön muokatun luonnok-
sen (liite 8) ja hyväksyttyään sen lähettää sen kirkkovaltuuston vahvis-
tettavaksi, 
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3. Kirkkoneuvosto nimeää jäsenet perustettuihin työryhmiin. 
 
Päätös:  
1. Esityksen mukaan. 
2. Ohjesääntöä muokattiin ja otetaan käsittelyyn seuraavassa kokouksessa. 
3. Kirkkoneuvosto nimeää työryhmien jäsenet seuraavassa kokouksessa. 

 
Liitteet 7 ja 8/Kneuv. 25.1.2023 § 11 
LaVa-harkinta: Ei välittömiä vaikutuksia 
Toimenpiteet: Ptk-ote asianosaisille ja kvalt sihteerille 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk. 
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§ 12 Seurakunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset edellisen neuvosto-

käsittelyn jälkeen    asia n:o 12 
  

Luettelo tehdyistä viranhaltijapäätöksistä 16.12.2022 alkaen  
 
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 
36/2022 Hautainhoitorahaston kukkatarjous 

37/2022 Kiinteistötyöntekijöiden varallaolo 

1/2023 Oitin seurakuntatalon automaatiohälytys 
 

Kappalaisen viranhaltijapäätökset 
3/2022  Lähetyspuodin joulukuun 2022 tuotto 

 

Diakonin/ itä viranhaltijapäätökset  
13/2022 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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§ 13 Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokoukset ja niiden alkuhar-

tausvuorot kevään 2023 kokouksissa    asia n:o 13
     

 Luottamuselinten yhteisen hartauselämän monipuolistamiseksi olisi toivottavaa, 
että luottamushenkilöt osallistuisivat kokousten alkuhartauden pitämiseen. 

 
 Hallinnon kokousvaraukset keväälle 2023: 
 

Kirkkoneuvoston kokousvaraukset keväälle 2023 
25.1. klo 17.30 Oitin seurakuntatalo  Jussi Kauranne 
15.2. klo 17.30 Oitin seurakuntatalo 
8.3. klo 17.30 Oitin seurakuntatalo 
29.3. klo 17.30 Oitin seurakuntatalo 
12.4. klo 17.30 Oitin seurakuntatalo 
10.5. klo 17.30 Oitin seurakuntatalo  

 
 Kirkkovaltuuston kokousvaraukset keväälle 2023 

22.3. klo 18.00 Oitin seurakuntatalo? (kirkkoherranvaali vaalitapa) 
24.5. klo 18.00 Oitin seurakuntatalo (tilinpäätös) 
 
Strategiapäivä 11.3.2023 klo 9 Oitin seurakuntatalo Työntekijät 

 
 Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston jäsenet valitsevat itselleen 

sopivan hartausvuoron kirkkoneuvoston tai –kirkkovaltuuston kokouksista. Vali-
tut hartausvuorot voidaan ilmoittaa sihteerille kokouksen jälkeen. 

 
 Päätös: Esityksen mukaan. 
 
LaVa-harkinta: Suoritettu, ei välittömiä vaikutuksia 
Toimenpiteet: Ptk-ote kneuv ja kvalt jäsenille  
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto 

 
 
§ 14 Muut mahdolliset asiat    asia n:o 14 
 

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

LaVa-harkinta: tehty, ei vaikutuksia 
Toimenpiteet: Ptk-ote Juljhtk:n sihteerille 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 15 Ilmoitusasiat     asia n:o 15 
 

 Kirkkoherra Jussi Kauranne on irtisanoutunut virastaan 1.6.2024 lukien. 
 
 Tulevaan kirkkoherranvaaliin liittyen tuomiokapitulin asessori tulee kirk-

koneuvoston kokoukseen joko 15.2. tai 8.3.2023 selvittämään vaalivaih-
toehtoja 

 
 Kirkkoherra oli yhteyksissä tuomiokapituliin Kirkkoneuvoston ohjesään-

nön ja Kirkkovaltuuston työjärjestyksen päivittämiseen liittyen. Päivitys 
kannattaa tehdä vasta kun kirkkolainsäädännön kokonaisuudistus on 
saatu päätökseen.    

  
Puheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi kirkkoneuvos-
tolle. 

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

 
§ 16 Muutoksenhaun ohjeistaminen    asia n:o 16 
 

Puheenjohtaja antoi KL 24:3 § mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen / KL 24:4 § 
mukaisen valitusosoituksen/ KL 24:5 § mukaisen muutoksenhakukiellon 
(liite 9) 
 

Liite 9 / Kneuv. 25.1.2023 § 16 
LaVa-harkinta: Tehty, ei vaikutusta. 

Toimenpiteet: -  
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

 
 
§ 17 Kokouksen päättäminen   asia n:o 17 
 
 Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.44. 


