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§ 1 Kokouksen avaus                   asia n:o 1 
 

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Eero Teppola avaa kokouksen kello ______. 
Kirkkoherra piti alkuhartauden. 

 
 
§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   asia n:o 2 
 

Kirkkovaltuuston kokouksesta on kuulutettu Aamupostissa tiistaina 4.2.2020.    
Asialista on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 4.2. – 
11.2.2020.   Kokouskutsut postitetaan valtuutetuille tiistaina 4.2.2020. (KJ 8:5)  
 
 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä 
on saapuvilla (KL 7:4). 
 
Suoritetun nimenhuudon mukaan paikalla oli …...valtuutettua ja  
....varavaltuutettua.  
 

 Päätösesitys:  
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös:   

 
§ 3 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:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
§ 4 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen                  asia n:o 4 
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 Päätösesitys: 

Aakkosjärjestystä noudatettavan pöytäkirjan tarkastusvuorokäytännön mukaan 
pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Anu Juuri ja Eva Kontula.  Pöytäkirjantarkas-
tajat 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 oikaisuvaa-
timuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25:3).  
 
Päätösesitys: 
Hausjärven seurakunnan 11.2.2020 pidetyn kirkkovaltuuston kokouksen tarkas-
tettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa ajalla 13.2.2020 – 
12.3.2020 viraston aukioloaikana klo 9.00 – 13.00.  
 

 Päätös:   
 
 

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

Kokouksen esityslista (liite 1) hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.  
 
 Päätös:   
 
Liite 1/ Kvalt. 11.2.2020 § 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA / 

Kirkkovaltuusto  
PÖYTÄKIRJA 11.2.2020 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet                                                                      Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta  

Valtuusto                                                                                                                       pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

 
 

 

                                                                                                  _______/_______ 2020________________________________________ 
                                                                                                                                           puheenjohtaja/pöytäkirjanpitäjä/kirkkoherra 

4/ 

 
§ 7 Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston 

maallikkojäsenten vaalien toimittaminen Hausjärven seurakunnassa
     asia n:o 7 

 
 
 Pykälästä kirjoitetaan oma pöytäkirja. 
 
 Puheenjohtajan päätösesitys: 
 Toimitettiin vaalit ja lähetetään äänestysliput ja pöytäkirja tuomiokapituliin. 
 
 Päätös: 
 
LaVa-harkinta: -. 
Toimenpiteet: taloustoimisto 

Muutoksenhaku: hallintovalitus 30 vrk 

 
 
 
§ 8 Kappeli-virastokiinteistön pihan asfaltoinnin siirtäminen vuodelle 

2020     asia n:o 9 

 

 
 Viite: KN 14/2019 18.12.2019 § 213 
 

 ……………………………………… 
 
 

§ 213 Kappeli-virastokiinteistön pihan asfaltoinnin siirtäminen vuodelle 2020 

(KV)     asia n:o 7 
 

 Viite: KV 3/2019 25.9.2019 § 43 
  

 ……………………. 

 § 43 Virasto-kappelikiinteistön piha-alueen asfaltointi asia n:o 10 
 

 
Viite: Kirkkoneuvoston kokous 9/2019 28.8.2019 § 138 

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

§ 138 Virasto-kappelikiinteistön piha-alueen asfaltointi (KV)  asia n:o 7 

 
 Virasto-kappelikiinteistön piha-alueiden asfaltointia on suunniteltu sen takia että, on-

gelmana kiinteistöllä on ollut hulevesien jääminen kivijalan läheisyyteen seisomaan. Tä-
tä ongelmaa on tänä kesänä korjattu piha-alueen kaatoja muuttamalla sekä rakenta-

malla kiinteistölle salaojat.  

 Ohessa liitän seikkaperäisen otteen puistopuutarhuri Saila Nummelan laatimasta rapor-
tista piha-alueen kunnostamisesta sekä asfaltoinnin tarpeellisuudesta. 

 
” Virasto-kappelikiinteistön remontin yhteydessä on tullut esille selkeä tarve piha-alueen 
asfaltoinnille. Kiinteistön yhtenä suurena ongelmana on ollut hulevesin seisominen kivi-
jalan läheisyydessä.  
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Ongelmaa on korjattu siten, että piha-alueen kaadot on ohjattu vähintään neljän metrin 
matkalta kiinteistöstä poispäin. Lisäksi pihaan on rakennettu salaojat ja kattovesien 
viemäröinti sekä kolme hulevesien ohjaukseen tarkoitettua ritiläkaivoa. Piha-alue on nyt 
kivituhkapinnalla. 

 
Asfaltoinnin edut 
- Kaivojen toimivuuden turvaaminen, huoltovapaampi toiminta 
- Hulevesin ohjaaminen oikeisiin paikkoihin, rakennuksesta poispäin mm. nurmialueille 
- Asfaltoinnista saatu takuu, takuu vedenohjauksesta 
- Kestää raskasta liikennettä ja talvikunnostapitoa verrattuna esimerkiksi kiveykseen 
- Huoltovapaus, ei uria rankkasateiden jäljiltä 
- Säästää kivituhkan lisäämisiltä (nykyisin vuosittaiset kustannukset 200-300 euroa) 
- Helpottaa liikuntarajoitteisten liikkumista 
- Saattokärryjen kevyempi liikuteltavuus 
- Roskaa vähemmän sisätiloihin 
- Yleinen siisteys 

 
Asfaltointityöstä pyydettiin tarjoukset viideltä eri urakoitsijalta. Kaksi urakoitsijaa jätti vas-

taamatta pyyntöön, yksi urakoitsijoista ilmoitti Hausjärven olevan toiminta-alueensa ul-
kopuolella ja kaksi urakoitsijoista lähetti tarjouksen. Hintaa pyydettiin noin 500 neliö-
metrille.”  Liitteessä 3 on esitetty asfaltoitavaksi ehdotettu alue. 

 
Asfaltointityöstä saadut tarjoukset:  
Uudenmaan asfaltti Oy  10.540 euroa sis. alv 

Asfalttisalpa Oy   7.717  euroa sis. alv 

 
 

 Asfaltoinnille ei ole varattu rahaa talousarviossa vuodelle 2019, joten kirkkoneuvoston 
tulee tehdä kirkkovaltuustolle lisämääräraha-anomus virasto-kappelikiinteistön piha-

alueen asfaltointia varten.  

  
 Päätösesitys:  

1) Kirkkoneuvosto hyväksyy Virasto-kappelikiinteistön piha-alueen asfaltoinnin 
2) Kirkkoneuvosto hyväksyy Asfalttisalpa Oy:n antaman tarjouksen  

3) Kirkkoneuvosto anoo kirkkovaltuustolta lisämäärärahaa 10.000 euroa virasto-
kappelikiinteistön piha-alueen asfaltointia varten   

 

 Päätös:  
1) Kirkkoneuvosto hyväksyy Virasto-kappelikiinteistön piha-alueen asfaltoinnin 

2) Kirkkoneuvosto hyväksyy Asfalttisalpa Oy:n antaman tarjouksen  
3) Kirkkoneuvosto anoo kirkkovaltuustolta lisämäärärahaa 10.000 euroa virasto-

kappelikiinteistön piha-alueen asfaltointia ja muita mahdollisia kuluja varten.

  
Liite 3 / Kneuv. 28.8.2019 § 138 

LaVa-harkinta: - 
Toimenpiteet: kirkkovaltuuston sihteerille 

Muutoksenhaku:  ei muutoksen hakuoikeutta, valmistelua 
 

 

 -------------- 
 KV 25.9.2019 
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Kappeli-virastokiinteistön piha-alueen maanrakennustyöt tulivat ajankohtaiseksi perus-

korjauksen yhteydessä. Asfaltilla saadaan helppohoitoisuutta pihan talvi- ja kesäkun-

nossapitoon sekä myös siisti yleisilme. Liite 4. 
 

Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkovaltuusto myöntää lisämäärärahan 10.000 euroa 
kappeli-virastokiinteistön piha-alueen asfaltointia ja muita mahdollisia kuluja varten. 

 
 

Päätös: Esityksen mukaan 

 
Liite 4 Kvalt. 25.9.2019 § 43 

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

  Muutoksenhaku: hallintovalitus 

 
 ………………….. 

 KN 18.12.2019 
 

 Kirkkovaltuusto on hyväksynyt ja vahvistanut asfaltoinnin virasto-kappelikiinteistön pi-
ha-alueelle, mutta tämän syksyn sääolosuhteet ovat olleet hyvin huonot tähän toimen-

piteeseen. Kun piha ja rakentaminen saatiin siihen malliin, että asfaltti olisi voitu laskea 

sekä vielä asfalttikoneet olisivat olleet täällä suunnalla, niin sääolosuhteet eivät suosi-
neet asfaltointia, oli joko pakkasta tai vesisadetta.  

 Asfaltointi kannattaa suosiolla siirtää ensi vuoden keväälle tai kesälle. Kuitenkin budje-
tissa on jäljellä 10.12.2019 vielä 9.600,43 euroa piha-alueen asfaltointia varten. 

  

Tilaus 1.1.-9.12.2019 
TA kuluva 

2019 

Talousarvio-

muutokset 

Talousarvio 
muutosten 

jälkeen 

Toteuma 

2019 
Yli/ali 

2006292 
Kappeli-Viraston 

piha-alue 
  35 200,00 35 200,00 25 599,57 9 600,43 

Kokonaistulos 0,00 35 200,00 35 200,00 25 599,57 9 600,43 

 

 Ylijäävä osuus siirretään vuodelle 2020.  
 

 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuodelta 

2019 jäävä käyttämätön osuus kappeli-virastokiinteistön piha-alueen asfaltointiin varat-

tua investointimäärärahaa siirretään vuodelle 2020, jotta asfaltointi voidaan suorittaa 
keväällä tai kesällä. 

 
Päätös: Esityksen mukaan. 

LaVa-harkinta: -  

Toimenpiteet: kv-siht. 
Muutoksenhaku: valmistelua 

 
 

…………………………… 
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KV 11.2.2020 
 
Vuoden vaihteessa 31.12.2019 Kappeli-Viraston piha-alueen investointinumeron 
toteuma on seuraava:      

31.12.2019 TA kuluva2019 Talousarviomuutokset 
Talousarvio 
muutosten 
jälkeen 

Toteuma 
2019 

Yli/ali 

Kappeli-Viraston piha-
alue 2006292 

  35 200,00 35 200,00 25 676,45 9 523,55 

  0,00 35 200,00 35 200,00 25 676,45 9 523,55 

   Vuodelle 2020 siirrettävä osuus on 9.523,55 euroa. 
 
Kirkkoneuvoston päätösesitys: 
Kirkkovaltuusto hyväksyy, että vuodelta 2019 jäänyt käyttämätön osuus 
9.523,55 euroa kappeli-virastokiinteistön piha-alueen asfaltointiin varatusta in-
vestointimäärärahasta siirretään vuodelle 2020, jotta asfaltointi voidaan suorit-
taa keväällä tai kesällä 2020. 

  
Päätös:  
  

 
 
LaVa-harkinta: -. 
Toimenpiteet: taloustoimisto 
Muutoksenhaku: hallintovalitus 30 vrk 
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§ 9 Ilmoitusasiat     asia n:o 10 
 

 
 
Kirkkovaltuuston päätösesitys:  

 Ilmoitukset merkitään tiedoksi. 
 
 

Päätös:  
 

LaVa-harkinta: Ei vaikutusta  
Toimenpiteet: Kirkkoneuvosto, täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta  

Muutoksenhaun ohjeistus: Ei valitusoikeutta  

  
  
 
 
§ 10 Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen  asia n:o 11 

 
 Puheenjohtaja antoi KL 24:n mukaisen valitusosoituksen (liite). 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello  
 

Liite 2 /Kvalt. 11.2.2020 § 10 
LaVa-harkinta: Ei vaikutusta  
Toimenpiteet: kirkkovaltuusto, täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta  
Muutoksenhaun ohjeistus: Ei valitusoikeutta  


