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KOKOUSAIKA Torstaina 06.05.2021, klo 17.05 – 18.15  
   
 
KOKOUSPAIKKA Oitin srk-talo, yläkerta. Sykärintori 4. 
 
JÄSENET  Anu Juuri, pj läsnä 
                                         Päivikki Laakso-Piki läsnä 
 Kari Masalin, poissa 
 Maaret Ollila, teams 
 Heikki Palkkimäki, teams 
                                         Anne Puranen, varapj läsnä 
                                         Ilkka Vuorenalusta, poissa 
                                             
 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
 Hans Grönholm   kappalainen läsnä 
                                        Jaana Hapulahti   diakoni  läsnä 
                                        Päivi Kantonen                     vs. diakoni poissa 
                                        Eila Karjalainen   neuvoston edustaja läsnä 
 
       
ASIAT   §§ 14 - 24 
 
ALLEKIRJOITUS  puheenjohtaja sihteeri 
 
 
 
 
 

                     Anu Juuri                 Jaana Hapulahti                                  
 
 
 
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU  aika ja paikka  
   06.05.2021 Oitin srk-talo 
    
   
Anne Puranen  Eila Karjalainen  
    
                                                                                                             
  
Pöytäkirja on ollut   10. – 24.05.2021 
yleisesti nähtävänä  Aika ja paikka 
     virastolla 
 
Todistaa   Virka-asema  Allekirjoitus 
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§ 14 Kokouksen avaus ja alkuhartaus                        asia n:o 1 
 
 Kokous avattiin klo 17.05 ja Hans Grönholm piti kokouksen alkuhartauden.  
  
 
§ 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    asia n:o 2 

 
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saa-

puvilla (KL 7:4). 
Kutsu johtokunnan jäsenille on toimitettava kirjallisesti viimeistään neljä (4) päivää en-

nen kokousta ja kutsuun on liitettävä, mikäli mahdollista, luettelo käsiteltävistä asioista. 
Tieto kokouksesta on samalla tavalla toimitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle, 

kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalle edustajalle sekä niille viranhaltijoille, joilla 
on oikeus olla kokouksessa läsnä ja käyttää siinä puhevaltaa. (Jhtk os 5:2-3). 

 
Kokouskutsut lähetettiin sähköpostilla johtokunnan jäsenille 29.04.2021. 
  
Suoritetun nimenhuudon mukaan läsnä oli 2 johtokunnan jäsentä paikalla ja 2 
teamsin välityksellä. Lisäksi paikalla oli neuvoston edustaja. 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösval-
taiseksi. 

 Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 
 

§ 16 Pöytäkirjan tarkastajat                                                                 asia n:o 3 
  

Puheenjohtajan päätösesitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan henkilöi-
tä Anne Puranen ja Eila Karjalainen. 
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.  
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.     
 
Päätös: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Anne Puranen ja Eila Karjalainen. 
 

§ 17 Pöytäkirjan nähtävillä olo       asia n:o 4 
Puheenjohtajan päätösesitys: Palvelun johtokunnan tarkastettu pöytäkirja 
on nähtävillä 10. – 24.5.2021 virastossa virka-aikana klo 9–13. Myös nettisivuil-
le näkyviin. 
 
Päätös:  Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 
§  18 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi         asia n:o 5 
  

Puheenjohtajan päätösesitys: Kokouskutsussa oleva esityslista (liite 1) hy-
väksytään kokouksen työjärjestykseksi. 
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 
Liite 1 /Palvelun Jhtk 06.05.2021 § 18 
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§ 19            Alustavat toimintasuunnitelmat vuodelle 2022        asia n:o 6 
 

Käsitellään palvelun johtokunnan alaisuuteen kuuluvien työalojen toimintasuun-
nitelmat vuodelle 2022.  
 
Päätösesitys: Hyväksytään Hausjärven seurakunnan alustavat toimintasuunni-
telmat diakoniatyölle, perheneuvonnalle, sairaalasielunhoidolle ja lähetystyölle 
vuodelle 2022 (liitteet 2 ja 3) ja esitetään se edelleen kirkkoneuvoston hyväk-
syttäväksi.  
 
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 
 
Liitteet 2,3 /Palvelun jhtk. 06.05.2021  §19 
 
 
 
Lava-harkinta. Palvelun johtokunnan alaisilla työaloilla on kaikilla välillinen vaikutus erilaisten 
perheiden elämään ja sitä kautta sillä on vaikutusta myös lasten elämään.  
 
Toimenpiteet: Ptk-ote kneuvoston sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 20  Yhteisvastuukeräyksen tuotto – oman seurakunnan osuus   asia n:o 7 

 
Yhteisvastuukeräyksen tuotosta tulee 20 % oman seurakunnan käyttöön. Tark-
ka summa tiedetään vasta kesäkuussa. Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen 
kohteena on iäkkäiden ihmisten taloudellinen hätä Suomessa ja ulkomailla. 
 
Päätösesitys: Palvelun johtokunta päättää, että oman seurakunnan osuus Yh-
teisvastuukeräyksestä käytetään hausjärveläisten iäkkäiden ihmisten taloudelli-
seen avustamiseen. Keräystulosta ei vielä tiedetä, koska keräysaika on kesken. 
 
Päätös: Siirretään päätös syksyn kokoukseen, kun tiedämme käytettävissä 
olevan summan. 

 
            
 
Lava-harkinta: Ei välitöntä vaikutusta. 
Toimenpiteet: Ptk-ote kneuvoston sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§  21 Muut mahdolliset asiat    asia n:o 8 
 
 Puheenjohtajan päätösesitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat. 
 

a) Lähetysjärjestöjen kesäjuhliin osallistujat. 
b) Avustukset 79 kpl ja 3501€ välillä 12.02. – 06.05.2021. Näistä 35 kpl ovat lapsiper-

heiden avustusta. Kaikkiaan 2 laskua ja loput ovat ruoka-avustuksia. 
c) Seuraava kokous to 16.09.2021 klo 17, Oitin srk-talo. 

 
 
 
Päätös: Johtokunta käsitteli muut asiat. Tiedot lähetysjärjestöjen kesäjuhlista tulevat tiedot-
teeseen. SLS- vuosikokoukseen esitetään toiseksi edustajaksi Eila Karjalaista. 
 
 
Lava-harkinta: Ruoka-avustukset perheille osuvat suoraan lasten hyvinvointiin. 
Toimenpiteet: Ptk-ote kneuvoston sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
 
 
 
 
 
 
§ 22 Ilmoitusasiat     asia n:o 9 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasioita ei ollut. 
 
  

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 
 

                  
             
 
 
 
§ 23 Muutoksenhaun ohjeistaminen    asia n:o 10 

Puheenjohtaja antoi KL 24:3 § mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen KL 23:5 § 
mukaisen muutoksenhakukiellon (liite 4). 

 
 
 
 
§ 24 Kokouksen päättäminen   asia n:o 11 
 Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.15. 
 

    
 


