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KOKOUSAIKA   Keskiviikko 15.2.2023 klo 17.40 – 20.05 

 
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  Leena Sorsa, tuomiokapitulin asessori §§ 18-23 ajan 
  Teppola Eero  kirkkovalt. puheenjohtaja,                

  Ihalainen Esko kirkkovalt. varapuhuheenjohtaja 

  Palola Kaija vs talouspäällikkö  
  Alastalo Tiina  sihteeri  

   
       

ASIAT §§ 18 - 35 

 
   

 
  

 Jussi Kauranne          Tiina Alastalo                     
 

 

 
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU  aika ja paikka  15.2.2023 Oitin srk-talo   

  
 allekirjoitukset   

       

   
  

 Anu Juuri  Pekka Kaartinen   
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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§ 18 Kokouksen avaus ja alkuhartaus        asia n:o 1 
 
 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.40 ja Eva Kontula piti al-

kuhartauden.  
  
 

§ 19 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 8.2.2023. Suori-
tetun nimenhuudon mukaan kokouksessa oli läsnä 9 kirkkoneuvoston jäsentä. 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösval-
taiseksi. 

  

Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

§ 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen      asia n:o 3 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Aakkosjärjestystä noudattavan pöytäkirjan 
tarkastajakäytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Anu Juurta 
ja Pekka Kaartista. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlas-
kijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.     
 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

§ 21 Pöytäkirjan nähtävillä olo       asia n:o 4 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on 
nähtävillä 17.2. – 2.3.2023 kirkkoherranvirastossa Hikiäntie 51:ssä virka-aikana 
klo 9–13 sekä 17.2. alkaen seurakunnan kotisivuilla. 
 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

§ 22 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi      asia n:o 5 
  

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

Päätös: Hyväksytään yhdellä asialla § 34. Asia lisätty esityslistan lähettämisen 
jälkeen. 

 

Liite 1 /Kneuv. 15.2.2023 § 22 
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§ 23 Hausjärven seurakunnan kirkkoherran vaalin valmistelujen aloittami-

nen     asia n:o 6 
 
 Hausjärven seurakunnan kirkkoherra Jussi Kauranne on ilmoittanut Tampereen 

hiippakunnan tuomiokapitulille irtisanoutuvansa Hausjärven seurakunnan kirk-
koherranvirasta 1.6.2024 lukien vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi. 

 
 Kauranteen irtisanoutumisen seurauksena seurakunnassa on toimitettava kirk-

koherranvaali. Kirkkoherra valitaan ensisijaisesti välittömällä vaalilla, jossa ääni-
oikeus on 18 vuotta täyttäneillä seurakunnan jäsenillä (kirkkoherran välitön 
vaali). 
Kirkkovaltuuston pyynnöstä tuomiokapituli voi kuitenkin päättää, että kirkko- 
herra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto (kirkkoherran välillinen 
vaali).  
 
Hausjärven seurakunnan kirkkoherran vaalia silmällä pitäen kirkkoneuvoston 
jäsenille toimitettiin kirkkohallituksen julkaisema opas kirkkoherranvaalin hallin-

tomenettelystä 26.1.2023.  Tuomiokapitulin asessori Leena Sorsa on läsnä kirk-

koneuvoston kokouksessa esittelemässä kirkkoherran vaalitapoja ja auttamassa 
kirkkoneuvostoa kirkkoherranvaalin järjestämisen aloittamisessa.  
 
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli käsitteli avoimeksi tullutta Hausjärven 
seurakunnan kirkkoherran virkaa kokouksessaan 18.1.2023 (§ 16, liite 2). Tuo-
miokapituli pyytää 7.4.2023 mennessä Hausjärven seurakunnalta lausuntoa 
kirkkoherranvaalin vaalitavasta sekä seurakunnan kirkkoherran viran erityisistä 
tarpeista. 
 
Seurakunnan lausunto kirkkoherran vaalitavasta, viran erityisistä tarpeista sekä 
muista siihen liittyvistä asioista on valmisteltava kirkkoneuvoston seuraavaan 
kokoukseen 8.3.2023, jotta se saadaan vietyä kirkkovaltuuston päätettäväksi 
valtuuston kokouksessa 22.3.2023.  

 
 Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto paneutuu asiaan asessori 

Leena Sorsan avustamana ja asettaa keskustelun pohjalta työryhmän valmiste-
lemaan seurakunnan lausuntoa seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen. 

 
 Päätös: Työryhmään valittiin Eero Teppola, Päivi Jokinen, Eva Kontula, Esko 

Ihalainen ja Jari Kosenius. Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 
työryhmän tehtävänä on tehdä esitys seurakunnan erityisistä tarpeista ajatellen 
kirkkoherran virkaa sekä vaalitavasta seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen. 

 
Liite 2/Kneuv. 15.2.2023 § 23  
LaVa-harkinta tehty: Ei välittömiä vaikutuksia.  

Toimenpiteet: - 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 24 Hausjärven seurakunnan työryhmien ohjesäännön hyväksyminen ja 
työryhmien jäsenten nimeäminen        asia n:o 7 

 
 Edellisessä kokouksessaan 25.1. (§ 11) kirkkoneuvosto päätti perustaa Hausjär-

ven seurakuntaan jumalanpalveluksen ja musiikin, lähetyksen ja evankelioinnin, 
kasvatuksen, diakonian, aikuistyön sekä viestinnän ja tiedotuksen työryhmät.  

  
Asian käsittelyn yhteydessä todettiin, että työryhmien ohjesääntö kaipasi muotoi-
lua ja työryhmien kokoonpano täydennystä, joten ne siirrettiin käsiteltäviksi tä-
hän kokoukseen.  
Uusi, muokattu ohjesääntöluonnos on kokouksen liitteenä 3.  
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
1. Kirkkoneuvosto hyväksyy työryhmien muokatun ohjesääntöluonnoksen ja lä-

hettää sen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. 
2. Kirkkoneuvosto nimeää jäsenet 

jumalanpalveluksen ja musiikin työryhmään, 
lähetyksen ja evankelioinnin työryhmään, 
kasvatuksen työryhmään, 
diakonian työryhmään 
aikuistyön työryhmään 
viestinnän ja tiedotuksen työryhmään. 

 
Päätös:  
1. Esityksen mukaan. 
2. Jumalanpalveluksen ja musiikin työryhmään valittiin kirkkoneuvoston edusta-

jana Anu Juuri, muina jäseninä Tapani Kaitainen ja Tuija-Riitta Palkkimäki. 
Työntekijöiden esittäminä Teemu Saarinen. 

 
Lähetyksen ja evankelioinnin työryhmään valittiin kirkkoneuvoston edusta-
jana Saara-Leea Lahtinen, muina jäseninä Mika Tuovinen ja Päivi Linna. 
Työntekijöiden esittäminä Anja Yletyinen ja Seija Karvanen. 
 
Kasvatuksen työryhmään valittiin kirkkoneuvoston ehdokas Satu Tiippana, 
muina jäseninä Laura Pajunen ja Esa Karppinen. 
Työntekijöiden esittäminä Jan Walldén, Amanda Rajamäki ja Joni Kareinen. 

 
Diakonian työryhmään valittiin kirkkoneuvoston edustajana Max Piippo, 
muina jäseninä Marko Ruottu ja Martti Hakola. 
Työntekijöiden esittäminä Tapani Vanhala Kaisu Manninen. 
 
Aikuistyön työryhmään valittiin kirkkoneuvoston edustajina Outi Klemola, 
muina jäseninä Pentti Kinnari ja Heikki Palkkimäki. 
Työntekijöiden esittäminä Maija-Riitta Ruponen, Jan Walldén ja Helena Koi-
vumaa. 
 
Viestinnän ja tiedotuksen työryhmään valittiin kirkkoneuvoston edustajana 
Eva Kontula, muina jäseninä Esa Karppinen Marjut Vakkilainen. 
Työntekijöiden esittäminen Mika Järvinen, Paavo Niskanen ja Malla Haapa-
ranta. 



HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA   
Kirkkoneuvosto                        PÖYTÄKIRJA 15.2.2023                            2/2023 

5 

 

 
Liite 3/Kneuv. 15.2.2023 § 24 
LaVa-harkinta tehty: Ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote kirkkovaltuuston sihteeri sekä asianosaiset 
Muutoksenhaku: 1. muutoksenhakukielto 

 2. oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 25  Seurakunnan edustajien nimeäminen kansallisen veteraanipäivän  
to 27.4.2023 sekä sankarihaudan tilaisuuksiin su 21.5. ja ke 6.12.2023 
    asia n:o 8 

 
Hausjärven kunnan kanssa tehtiin keväällä 2006 periaatepäätös vastuuvuoroista 
sankarihaudan tilaisuuksissa:  
Seppeleenlaskussa on vuosittain edustaja sekä kunnasta että seurakunnasta. Pa-
rillisina vuosina puhevastuu on sekä kaatuneitten muistopäivänä (toukokuun 3. 
sunnuntai) että itsenäisyyspäivänä (6.12.) kunnalla, parittomina vuosina seura-
kunnalla. Kaatuneitten muistopäivän tilaisuudessa sankarihaudalla on esiintynyt 
Kirkkokuoro, itsenäisyyspäivänä Mieskuoro, jonka toiminta on loppunut. 
Vuonna 2023 Hausjärven seurakunnalla on puhevastuu sankarihaudan tilaisuuk-
sissa. 
 
Kaatuneitten muistopäivän ohjelmaan on perinteisesti kuulunut jumalanpalve-
lus/messu klo 10 Hausjärven kirkossa ja sen jälkeen, klo 11.30 kunnianosoitus ja 
seppeleenlasku Hausjärven sankarihaudalla sekä seppelpartion lähettäminen 
Mommilan hautausmaan sankarihaudalle. Hausjärven sankarihaudalla musiikista 
on vastannut seurakunnan kanttori ja kirkkokuoro.  
 
Kaatuneitten muistopäivänä, su 21.5., seurakunnan papistosta on tehtävään käy-
tettävissä kirkkoherra Jussi Kauranne, joka toimittaa jumalanpalveluksen Haus-
järven kirkossa sekä kappalainen Hans Grönholm.   
(Seurakunnan edustajaksi tilaisuuteen on valittu 2022 seppeleenlaskuun Timo 
Silván, 2021 puheen pitäjäksi Jussi Kauranne, 2020 seppeleenlaskuun Tiina Alas-
talo, 2019 puhe Virpi Pirjetä, 2018 seppeleenlasku kappalainen Hans Grönholm, 
2017 puhe kneuvoston varapj. Tuija-Riitta Palkkimäki, 2016 seppeleenlasku vs. 
kappalainen Tiina Partanen, 2015 puhe khra Jussi Kauranne).  
 
Itsenäisyyspäivän ohjelmaan on perinteisesti kuulunut klo 10 sanajumalanpalve-
lus Hausjärven kirkossa, ja sen jälkeen seppeleenlasku Hausjärven sankarihau-
dalla ja seppelpartion lähettäminen Mommilan sankarihaudalle. Tilaisuuden mu-
siikkivastuu on siirtynyt seurakunnalle mieskuoron toiminnan loputtua. Muut itse-
näisyyspäivän juhlallisuudet ovat vaihdelleet vuosittain.  
 
Viranhaltijoiden työ-ja vapaa-aikasuunnitelma loppuvuodelle 2023 on vielä avoin, 
joten ei ole tiedossa ketkä seurakunnan viranhaltijoista ovat käytettävissä tehtä-
vään 6.12.2022. (2022 seppeleenlasku Päivi Jokinen, 2021 puhe kvalt varapj 
Laura Järvinen, 2020 seppeleenlasku Eero Teppola ja Hans Grönholm, 2019 puhe 
kappalainen Hans Grönholm, 2018 seppeleenlasku Eero Teppola, 2017 puhe 
Kauranne, 2016 seppeleenlasku Tuija-Riitta Palkkimäki). 
 
Kansallisen veteraanipäivän (27.4.) juhlallisuudet ovat vaihdelleet vuosittain. 
Vuoden 2023 juhlallisuuksista ei tässä vaiheessa ole vielä tietoa, mutta tieto saa-
taneen alkukevään aikana.  
Seurakunnan edustajaksi tilaisuuteen on valittu 2022 Heikki Palkkimäki, 2021 
Esko Ihalainen, 2020 Jari Kosenius, 2019 Esko Ihalainen, 2018 Laura Järvinen, 
2017 Laura Järvinen, 2016 Virpi Pirjetä sekä Esko Ihalainen).  
27.4.2023 seurakunnan papisto ei ole lomien, vapaiden ja jo sovittujen työtehtä-
vien vuoksi on käytettävissä päivän tilaisuuksiin.    
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Puheenjohtajan päätösesitys:  
1) Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan kansallisen veteraanipäivän 
mahdollisiin juhlallisuuksiin to 27.4.2023.  
2) Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan puhujan Hausjärven sankarihaudalle su 
21.5.2023  
3) Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan puhujan Hausjärven sankarihaudalle ke 
6.12.2022 
 
Päätös:  
1. Kansallisen veteraanipäivän juhlallisuuksiin 27.04.2023 valittiin Jari Kosenius. 
2. Puhujaksi sunnuntaina 21.05.2023 Hausjärven sankarihaudalle valittiin Eero 

Teppola. 
3. Seurakunnan edustaja ja puhuja Hausjärven sankarihaudalle ke 06.12.2023 

Anssi Savonen. 
 

LaVa-harkinta: Tehty, ei välittömiä vaikutuksia  
Toimenpiteet: Ptk-ote asianosaisille 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 26 Suomen Lähetysseura ry:n hallituksen jäsenten ehdokasasettelu ja 

seurakunnan edustajan valinta SLS:n vuosikokoukseen     
asia n:o 9 

  
Suomen Lähetysseura lähetti seurakunnille sähköpostia (liite 4), jossa Lähetys-
seura tarjoaa jäsenilleen mahdollisuutta asettaa ehdokkaita Lähetysseuran halli-
tuksen jäsenten vaaliin kaudelle 2023-2026. 
 
Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokous pidetään Helsingissä 19.8.2023. Kokous 
toimitetaan hybridinä. Vuosikokouksen yhteydessä toimitetaan Suomen Lähetys-
seura ry:n hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali. Lähetysseuran jäsenillä on 
mahdollisuus asettaa ennakkoon ehdokkaita tähän vaaliin.  

 
 Aikaisempina vuosina Hausjärven seurakunta ei ole asettanut ehdokkaita Suo-

men Lähetysseura ry:n hallituksen erovuoroisten jäsenten vaaliin. Itse vaaliin on 
osallistuttu lähettämällä vuosikokoukseen seurakunnan edustaja, jonka palvelun 
johtokunta on valinnut. 

  
 Puheenjohtajan päätösesitys:  

1. Hausjärven seurakunta ei aseta ehdokkaita Suomen Lähetysseura ry:n halli-
tuksen erovuoroisten jäsenten vaaliin.  

2. Kirkkoneuvosto pyytää lähetyksen ja evankelioinnin työryhmää valitsemaan 
seurakunnan edustajan SLS:n vuosikokoukseen.    

 
 Päätös:   

1. Esityksen mukaan. 
2. Esityksen mukaan. 

 
Liite 4/Kneuv. 15.2.2023 § 26 
LaVa-harkinta: Tehty, ei välittömiä vaikutuksia  
Toimenpiteet: Ptk-ote lähetyksen työalapastorille 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 27 Seurakunnan kolehtisuunnitelman vahvistaminen loppuvuodeksi 2023  

  asia n:o 10  
 

Edellinen kirkkoneuvosto vahvisti tammi-maaliskuiden 2023 kolehtisuunnitelman 
kokouksessaan 21.12.2022 (§ 232).  
 
Kirkkoherra on täydentänyt Kirkkohallituksen Yleiskirjeen 27/2022 liitteenä ollutta 
kolehtiluettelopohjaa, jota hän on täydentänyt hiippakunnan tuomiokapitulin mää-
räämillä kolehtikohteilla ja seurakuntaan saapuneilla kolehtianomuksilla (liite 5). 
 

Puheenjohtajan päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoherran laatiman jumalanpalvelusten kolehtisuun-
nitelman (liite 6) huhti-joulukuille 2023. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
Liitteet 5 ja 6/Kneuv. 15.2.2023 § 27 
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: Liite tiedoksi T-asemalle kolehtikansioon 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 28 Seurakunnan edustajan nimeäminen kirkon keskusteluavun toimikun-
taan vuosiksi 2023-2024      asia n:o 11 

 
 Kirkon keskusteluavun koordinaattori Minna Kotajärvi lähetti seurakuntaan säh-

köpostia, jossa esitti pyynnön Hausjärven seurakunnan edustajan nimeämisestä 
kirkon keskusteluavun toimikuntaan vuosiksi 2023-2024 (liite 7). 

 
 Edellisellä neuvostokaudella Hausjärven seurakunnan edustajana ko. toimikun-

nassa oli Maria-Elina Heikkilä, joka on antanut suostumuksensa toimia seurakun-
nan edustajana myös alkaneella neuvostokaudella. 

 
 Puheenjohtajan päätösesitys: Hausjärven seurakunnan kirkkoneuvosto ni-

meää Maria-Elina Heikkilän seurakunnan edustajaksi Kirkon keskusteluavun toi-
mikuntaan vuosiksi 2023-2024. 

 
 Päätös: Esityksen mukaan. 
 
Liite 7/Kneuv. 15.2.2023 § 28  
LaVa-harkinta: ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: Ptk-ote asianosaiselle 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 29  Henkilökohtaisen suorituslisän maksaminen 1.1.2023 alkaen asia n:o 12 
  

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 26 pykälän mukainen suorituslisä otettiin 
käyttöön seurakunnissa vuoden 2020 alusta. Suorituslisää koskevassa järjestel-
mässä työntekijälle/viranhaltijalle voidaan maksaa euromääräistä suorituslisää 
työsuorituksen perusteella, siihen tarkoitettujen varojen puitteissa. Työnantaja 
on päättänyt suorituslisän arviointiperusteluista ja järjestelmän kirjallisista ku-
vauksista sekä suorituslisän maksamisesta.  Arviointijakso on päättynyt ja työn-
antaja esittää suorituslisän maksamista.  
 
Suorituslisää maksetaan 1.1.2023 alkaen kuukausittain kalenterivuoden ajan. 
Määräaikaisille työntekijöille/viranhaltijoille, jotka ovat arviointijaksoa lyhyem-
mässä, mutta vähintään 4 kuukautta kestävässä palvelussuhteessa, maksetaan 
suorituslisä kertasuorituksena palvelussuhteen päättyessä. 
  
Hausjärven seurakunnassa ei ole tehty muutosta suorituslisän arviointiperustei-
hin, jotka ovat työssä suoriutuminen, aloitteellisuus, kehityshakuisuus ja inno-
vointikyky sekä yhteistyökyky. Työsuorituksen arviointiperustelujen muutoksesta 
tulee käydä täytäntöönpanoneuvottelut, jonka seurauksena arviointikriteerit tule-
vat myös kirkkoneuvostoon päätettäväksi.  
 
Jokainen esihenkilö on käynyt keskustelun työntekijänsä kanssa. Operatiivisessa 
työskentelyssä nähdään työntekijän suoritus välittömästi, joka antaa painoarvoa 
arvioinnille. Tällä perusteella suorituslisään oikeuttavien arvioiden perusteella 
maksettavien eurojen jako voidaan tehdä viranhaltijatyönä. Talousarviossa on 
annettu määräraha suorituslisään, joka vuodelle 2023 on 10.330,90 euroa. 
 
Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 12.1.2022 § 8 kirkkoherralle ja talouspäälli-
kölle valtuudet tehdä päätös maksettavien suorituslisäeurojen määrästä suoritus-
lisään varattavien määrärahojen puitteissa vuoden 2023 alusta lähtien. 
 
Talouspäällikön päätösesitys: Vuonna 2023 suorituslisää maksetaan kuukau-
sittain oheisen liitteen mukaisesti 1.1.2023 lähtien. Kirkkoneuvosto määrittää liit-
teen salaiseksi. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Liite 8/Kneuv. 15.2.2023 § 29  
LaVa-harkinta: Tehty, ei välittömiä vaikutuksia  
Toimenpiteet: palkkahallinto 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
  



HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA   
Kirkkoneuvosto                        PÖYTÄKIRJA 15.2.2023                            2/2023 

12 

 

 

 
 
§ 30 Toimikunnan valitseminen kiinteistö- ja hautausmaakatselmuksiin  

vuosiksi 2023-2024       asia n:o 13 
  

Hausjärven seurakunnan taloussäännön 27 §:n mukaisesti kirkkoneuvosto valit-
see toimikaudekseen toimikunnan kiinteistökatselmuksen ja hautausmaakatsel-
muksen suorittamista varten.  
 
Vuosiksi 2021 – 2022 toimikuntaan luottamushenkilöistä valittiin Kari Virtanen, 
Heikki Palkkimäki, Outi Miettunen ja Jan Walldén, jotka eivät enää ole seurakun-
nan luottamushenkilöinä. Heistä Virtanen ja Palkkimäki ovat kertoneet olevansa 
edelleen käytettävissä toimikuntaan.  
 
Seurakunnan työntekijöistä ryhmään kuuluivat talouspäällikkö Hanna-Maija Mäki-
Laurila, puistopuutarhuri Saila Nummela, joka ei ole enää seurakunnan palveluk-
sessa sekä kiinteistötyöntekijä-suntio Risto Hinkkanen. Lisäksi ryhmässä oli mu-
kana asiantuntija-apuna Riihimäen seurakunnan kiinteistöpäällikkö Matti Humala-
joki, joka ei ole käytettävissä tehtävään jatkossa eläkkeelle siirtymisen vuoksi. 
 
Uuteen toimikuntaan olisi syytä nimetä talouspäällikön lisäksi seurakunnan eri-
tyisammattimies Kari Jokelainen, hautausmaa-kiinteistötyöntekijä Sanna Ripattila 
sekä kaikki suntiot, jotka osallistuisivat toimikunnan työhön omien vastuukiinteis-
töjensä osalta.   
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto valitsee toimikunnan kiinteistö- 
ja hautausmaakatselmuksia varten.   
 
Päätös: Kiinteistö- ja hautausmaakatselmustoimikuntaan valittiin henkilökun-
nasta talouspäällikön lisäksi eritysammattimies Kari Jokelainen, hautausmaa-kiin-
teistötyöntekijä Sanna Ripattila sekä kaikki suntiot; Risto Hinkkanen Kati Koski-
nen ja Airi Närhi omien vastuukiinteistöjensä osalta, muina jäseninä Kari Virta-
nen, Heikki Palkkimäki ja Pekka Kaartinen. 

 
LaVa-harkinta: Tehty, ei välittömiä vaikutuksia  
Toimenpiteet: Ptk-ote asianosaisille 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 31 Seurakunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset asia n:o 14 
  

Luettelo tehdyistä viranhaltijapäätöksistä 1.1.2023 alkaen  
 
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset 
1/2023 Vs talouspäällikön työsuhteen jatkaminen 31.3.2023 asti 

 
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 

1/2023 Oitin automaatiohälytys 
2/2023 Osa-aikaisen työntekijän työajan päivitys 

3/ 2023 Puutarha- ja kiinteistötyöntekijän työaika 

 
Seurakuntapastorin viranhaltijapäätökset 

1/2023 Vuosilomapäivien siirtäminen 
 

Diakonin/ länsi viranhaltijapäätökset  

1/2023 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 
 
 

§ 32 Muut mahdolliset asiat    asia n:o 15 
 

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 
 
 

§ 33 Ilmoitusasiat     asia n:o 16 
 

 Virkavapaalla oleva seurakunnan talouspäällikkö on ilmoittanut palaa-
vansa töihin virkavapaansa päättymisen jälkeen 20.3.2023 

 Kirkkoherra Jussi Kauranne on viranhaltijapäätöksellä 1/2023 jatkanut vs 
talouspäällikön työsuhteen kestoa 31.3.2023 asti. 

 
 Puheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi kirkkoneuvos-

tolle. 
 
 Päätös: Esityksen mukaan. 
LaVa-harkinta: Tehty, ei vaikutuksia  
Toimenpiteet: - 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 34 Hoitovapaa      asia n:o 17 
 
 Diakoniatyöntekijä Sanna Ahosen äitiys- ja vanhempainvapaa päättyi 22.2.2023 

talouspäällikön viranhaltijapäätöksen 8/2022 mukaan.  Hakemuksessaan Ahonen 
samalla anoi hoitovapaata ajalle 23.2.-6.8.2023. Talouspäällikkö mainitsee pää-
töksessään, että hoitovapaa-ajanjaksosta päättää kirkkoneuvosto. 

 
TSL 4 luku 3 
Työntekijällä on oikeus saada hoitovapaata lapsensa tai muun hänen taloudes-
saan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. - 
- - - 

Hoitovapaana voidaan pitää enintään kaksi vähintään kuukauden pituista jaksoa, 
jolleivät työnantaja ja työntekijä sovi kahta useammasta tai kuukautta lyhyem-
mästä jaksosta. Hoitovapaata saa vain toinen vanhemmista tai huoltajista kerral-
laan. Raskaus- tai vanhempainvapaan aikana toinen vanhemmista tai huoltajista 
voi kuitenkin pitää yhden jakson hoitovapaata. 

Raskaus- ja vanhempainvapaasta sekä hoitovapaasta on ilmoitettava työnanta-
jalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa. Sanna Aho-
nen on hakenut hoitovapaata jo keväällä 2022, joten hakemus on jätetty ajoissa.  

 Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto myöntää diakoniatyöntekijä 
Sanna Ahoselle hoitovapaata 23.2.-6.8.2023 väliseksi ajaksi.  

 
 Päätös: Esityksen mukaan. 
 
LaVa-harkinta: tehty, ei vaikutuksia 

Toimenpiteet: Ptk-ote Sanna Ahonen 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 35 Muutoksenhaun ohjeistaminen    asia n:o 18 
 

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

Liite 9/ Kneuv. 15.2.2023 § 34 
LaVa-harkinta: Tehty, ei vaikutusta. 
Toimenpiteet: -  
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 

 
§ 36 Kokouksen päättäminen   asia n:o 18 
 
 Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 20.05. 


