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KOKOUSAIKA   Keskiviikko 10.2.2021 klo 17.30 –  19.11. 
 

KOKOUSPAIKKA Oitin srk-talo 
 

JÄSENET Kauranne Jussi  puheenjohtaja   

 Alastalo Tiina       
  

 Heikkilä Maria-Elina  
 Ihalainen Esko     varapj           

 Jokinen Päivi                 POISSA                

 Karjalainen Eila             
  

 Miettunen Outi   
  

 Palkkimäki Heikki 
 Walldén Jan 

                               

 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET  Teppola Eero   kirkkovalt. puheenjohtaja POISSA

              
  Järvinen Laura   kirkkovalt. varapuh.joht.  

  Laakso-Piki Päivikki Päivi Jokisen varajäsen POISSA 

   
   

  Mäki-Laurila Hanna-Maija  talouspäällikkö  
  Laiho Anne   sihteeri  

   

       
ASIAT §§ 25 - 45 

 
   

 
  

 Jussi Kauranne          Anne Laiho                     

 
 

 
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU  aika ja paikka  

. 10.2.2021 Oitin srk-talo   

  
 allekirjoitukset   

     
  

   
  

 Esko Ihalainen   Eila Karjalainen 

    
Pöytäkirja on ollut    

yleisesti nähtävänä Aika ja paikka 
 12. – 25.2.2021 kirkkoherranvirastossa, Hikiäntie 51 

 

 
 

 
Todistaa Virka-asema  Allekirjoitus 
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§ 25 Kokouksen avaus ja alkuhartaus        asia n:o 1 
 
 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 ja Outi Miettunen 

piti alkuhartauden.  
  
 

§ 26 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 3.2.2021. Suo-
ritetun nimenhuudon mukaan läsnä oli 8 kirkkoneuvoston jäsentä ja 0 varajä-
sentä. 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösval-
taiseksi. 

  

Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

§ 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen      asia n:o 3 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Aakkosjärjestystä noudattavan pöytäkirjan 
tarkastajakäytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Esko Iha-
laista ja Päivi Jokista. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänten-
laskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.     
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Esko Ihalainen ja Eila Karjalainen. 
 
 

§ 28 Pöytäkirjan nähtävillä olo       asia n:o 4 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on 
nähtävillä 12. – 25.2.2021 kirkkoherranvirastossa Hikiäntie 51:ssä virka-aikana 
klo 9–13. 
 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

 

§ 29 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi      asia n:o 5 
  

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

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Liite 1 /Kneuv. 10.2.2021 § 29 
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§ 30 Kirkkovaltuuston 13.1.2021 pidetyn kokouksen laillisuusvalvonta ja 

päätösten toimeenpano     asia n:o 6 
 

 Kirkkolain 10. luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole 
säädetty tai määrätty, huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta 
ja 6 §:n mukaan valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta.  
 
Kirkkovaltuuston toimikauden loppupuoliskon järjestäytymiskokous pidettiin ke 
13.1.2021 Oitin seurakuntatalossa. Kokouksen pöytäkirja on liitteenä 2.  
 
13.1.2021 pidetyn kirkkovaltuuston kokouksen päätösten laillisuusvalvonta ja 
tehtyjen päätösten toimeenpanokelpoisuus tarkastetaan käymällä kokouksen 
pöytäkirja läpi.  
  
Puheenjohtajan päätösesitys:  
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 13.1.2021 pidetyssä kokouksessa 
tehdyt päätökset ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

Liite 2 /Kneuv. 10.2.2021 § 30 
LaVa-harkinta: Suoritettu, ei välittömiä vaikutuksia 
Toimenpiteet: - 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk  
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§ 31  Hausjärven seurakunnan kolehtisuunnitelman vahvistaminen maalis-

huhtikuille 2021    asia n:o 7 
 

Kirkkohallitus on määrännyt osan vuoden 2021 kolehdeista yleiskirjeen 28/2020 
liitteessä. Samassa yleiskirjeessä on mainittu kirkkohallituksen määräämät, 
ajanjaksoon sijoittuvat kolehdit.  
 
Edellinen kirkkoneuvosto vahvisti Hausjärven seurakunnan kolehtisuunnitelman 
tammi- ja helmikuiden osalta kokouksessaan 25.11.2020 § 167.  
 
Koronapandemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset vaikeuttavat normaalien 
kirkkokolehtien keräämistä. Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti tällä 
hetkellä kolehtisuunnitelma kannattaa vahvistaa lyhyissä jaksoissa, joten sen 
vuoksi Hausjärven seurakunnan kolehtisuunnitelma vahvistetaan tällä kertaa 
vain maalis- ja huhtikuille 2021. 
 
Kirkkoherra Kauranne täydensi yleiskirjeen 28/2020 kolehtisuunnitelmapohjaa 
maalis-huhtikuiden osalta sijoittamalla sinne kolehtikohteita kirkkohallituksen 
suosituslistalta (liite 3) sekä seurakuntaan saapuneista kolehtianomuksista (liite 
4).  
 
Puheenjohtajan päätösesitys:  
1) Kirkkoneuvosto käsittelee kirkkoherran laatiman päiväjumalanpalvelusten ko-
lehtisuunnitelmaehdotuksen ajanjaksolle 1.3.-30.4.2021 (liite 3),  
2) tekee siihen tarpeelliseksi katsomansa muutokset ja  
3) vahvistaa sen seurakunnan kolehtisuunnitelmaksi ko ajanjaksolle. 

 
 Päätös: 
 1) Esityksen mukaan 

2) Kirkkoneuvosto ei tehnyt siihen muutoksia 
3) Esityksen mukaan. 

 
Liitteet 3 ja 4/Kneuv. 10.2.2021 § 31 
LaVa-harkinta: Suoritettu, ei välittömiä vaikutuksia 
Toimenpiteet: Tallennetaan T-aseman Yhteiset/Kolehdit -kansioon 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk  
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§ 32 Seurakunnan edustajien nimeäminen kansallisen veteraanipäivän, ti 

27.4.2021, sekä sankarihaudan tilaisuuksiin su 16.5. ja ma 
6.12.2021     asia n:o 8 

 
Hausjärven kunnan kanssa tehtiin keväällä 2006 periaatepäätös vastuuvuo-
roista sankarihaudan tilaisuuksissa:  
Seppeleenlaskussa on vuosittain edustaja sekä kunnasta että seurakunnasta. 
Parillisina vuosina puhevastuu on sekä kaatuneitten muistopäivänä (toukokuun 
3. sunnuntai) että itsenäisyyspäivänä (6.12.) kunnalla, parittomina vuosina 
seurakunnalla. Kaatuneitten muistopäivän tilaisuudessa sankarihaudalla on 
esiintynyt Kirkkokuoro, itsenäisyyspäivänä Mieskuoro. Vuonna 2021 seurakun-
nalla on puhevastuu sankarihaudan tilaisuuksissa. 
 
Koronapandemian hillitsemiseen liittyvät kokoontumisrajoitukset saattavat es-
tää näiden juhlapäivien perinteisen ohjelman toteuttamisen.  
 
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 lähettämi-
nen Mommilan hautausmaan sankarihaudalle. Hausjärven sankarihaudalla mu-
siikista on vastannut seurakunnan kanttori ja kirkkokuoro.  
 
Kaatuneitten muistopäivänä, su 16.5., seurakunnan papistosta on tehtävään 
käytettävissä kirkkoherra Kauranne, joka toimittaa jumalanpalveluksen/mes-
sun Hausjärven kirkossa sekä seurakuntapastori Virpi Pirjetä.  
(Seurakunnan edustajaksi tilaisuuteen on valittu 2020 seppeleenlaskuun Tiina 
Alastalo, 2019 puhe seurakuntapastori Virpi Pirjetä, 2018 seppeleenlasku kap-
palainen Hans Grönholm, 2017 puhe kneuv varapj Tuija-Riitta Palkkimäki, 
2016 seppeleenlasku vs. kappalainen Tiina Partanen, 2015 puhe khra Jussi 
Kauranne, 2014 seppeleenlasku Kari Virtanen).  
 
Itsenäisyyspäivän ohjelmaan on perinteisesti kuulunut klo 10 sanajumalanpal-
velus Hausjärven kirkossa, ja sen jälkeen seppeleenlasku Hausjärven sankari-
haudalla ja seppelpartion lähettäminen Mommilan sankarihaudalle. Tilaisuuden 
musiikkivastuu on siirtynyt seurakunnalle mieskuoron toiminnan loputtua. 
Muut itsenäisyyspäivän juhlallisuudet ovat vaihdelleet vuosittain.  
 
Viranhaltijoiden työ-ja vapaa-aikasuunnitelma loppuvuodelle 2021 on vielä 
avoin, joten ei ole tiedossa ketkä seurakunnan viranhaltijoista ovat käytettä-
vissä tehtävään 6.12.2021. (2020 seppeleenlasku Eero Teppola ja Hans Grön-
holm, 2019 puhe kappalainen Hans Grönholm, 2018 seppeleenlasku kvalt ja 
kneuv jäsen Eero Teppola, 2017 puhe Kauranne, 2016 seppeleenlasku Tuija-
Riitta Palkkimäki, 2015 puhe Kauranne). 
 
Kansallisen veteraanipäivän (27.4.) juhlallisuudet ovat vaihdelleet vuosittain. 
Vuoden 2021 juhlallisuuksista ei tässä vaiheessa ole vielä tietoa. Seurakunnan 
edustajaksi tilaisuuteen on valittu 2020 Jari Kosenius, 2019 kneuv varapj Esko 
Ihalainen, 2018 kirkkovalt varapj Laura Järvinen, 2017 Laura Järvinen, 2016 
seurakuntapastori Virpi Pirjetä sekä kirkkovalt ja kirkkoneuv jäsen Esko Ihalai-
nen, 2015 tervehdyskäynnit veteraanien luona Tuija-Riitta Palkkimäki ja Pentti 
Kinnari).  
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Vuonna 2021 seurakunnan papistosta ti 27.4. tilaisuuteen on käytettävissä 
vain seurakuntapastori Virpi Pirjetä.   
 
Puheenjohtajan päätösesitys:  
1) Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan kansallisen veteraanipäivän 
mahdollisiin juhlallisuuksiin ti 27.4.2021.  
2) Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan ja puheen pitäjän Hausjär-
ven sankarihaudalle su 16.5.2021   
3) Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan ja puheen pitäjän Hausjär-
ven sankarihaudalle ma 6.12.2021 
 
Päätös: 
1)  Kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan edustajaksi kansallisen veteraanipäivän 
mahdollisiin juhlallisuuksiin ti 27.4.2021 Esko Ihalaisen.  
 
2) Kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan edustajaksi ja puheen pitäjäksi Hausjär-
ven sankarihaudalle su 16.5.2021 kirkkoherra Jussi Kauranteen. 
 
3) Kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan edustajaksi ja puheen pitäjäksi Hausjär-
ven sankarihaudalle ma 6.12.2021 Laura Järvisen. 
 
 

LaVa-harkinta: Suoritettu, ei välittömiä vaikutuksia 
Toimenpiteet: Ptk-ote asianosaisille 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk  
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§ 33 Palvelevan puhelimen toiminta vuonna 2020 ja Hausjärven seurakun-

nan edustajan valitseminen Kirkon keskusteluavun toimikuntaan vuo-
siksi 2021-2022                          asia n:o 9 

 
 Hausjärven seurakunta liittyi vuoden 2020 alusta Palvelevan puhelimen organi-

saatioon, joka toteutetaan Järvenpään seurakunnan toimessa isäntäseurakun-
tana. Järvenpään seurakunnassa on Kirkon keskusteluavun toimikunta, joka 
alaisuudessa PP:n toimintaa toteutetaan. 

 
 Hausjärven seurakunnan kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 2.10.2019 (§ 

163) seurakunnan yhdyshenkilöksi Palvelevaan puhelimeen diakoni Jaana Hapu-
lahden sekä Maria-Elina Heikkilän seurakunnan edustajaksi Kirkon keskustelu-
avun toimikuntaan edellisen kirkkoneuvostokauden ajaksi. 

 
 Maria-Elina Heikkilä on lupautunut kertomaan kirkkoneuvostolle Palvelevan pu-

helimen toiminnasta tässä kokouksessa. 
 
 Puheenjohtajan päätösesitys: 

1) Kirkkoneuvosto tutustuu Palvelevan puhelimen toimintaan Maria-Elina Heik-
kilän alustuksen pohjalta 

2) Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan Kirkon keskusteluavun toi-
mikuntaan vuosiksi 2021-2022. 

 
Päätös: 
1) Esityksen mukaan. 
2) Kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan edustajaksi Kirkon keskusteluavun toimi-
kuntaan vuosiksi 2021-2022 Maria-Elina Heikkilän. 
 

Liitteet 5, 6, 7 ja 8/ Kneuv 10.2.2021 § 33 
LaVa-harkinta: Suoritettu, ei välittömiä vaikutuksia 
Toimenpiteet:  
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk  
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§ 34 Vuorotteluvapaa-anomus ajalle 1.3. – 27.8.2021           asia n:o 10 
 
 

 Vahtimestari-suntio Kati Koskinen on anonut vuorotteluvapaata ajalle 1.3. – 
27.8.2021. 
 
Vuorotteluvapaalain mukaan työntekijällä on oikeus vuorotteluvapaaseen. mikäli 
hänen työhistoriassaan täytyy 20 vuoden työhistoria sekä vähintään 13 kuukau-
den yhtäjaksoinen palvelussuhde nykyiseen työnantajaan ennen vuorotteluva-
paan alkamista. Vuototteluvapaa kestää vähintään 100 kalenteripäivää ja enin-
tään 180 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaasopimuksen tehdessä työnantajan on 
sitouduttava palkkaamaan vuorotteluvapaan ajaksi TE-toimistossa työttömänä 
työnhakijana oleva henkilö. Sijaista ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita 
vuorotteluvapaalla oleva henkilö on hoitanut, mutta saman työnantajan palve-
lukseen.   
 
Kati Koskisen kohdalla työssäoloehdot täyttyvät. Anotun vuorotteluvapaan kes-
ton on 180 kalenteripäivää.  
 
Vuorotteluvapaasijaista on haettu ilmoittamalla avoimesta työpaikasta TE-toi-
miston sivuilla 4.1. – 19.1.2021. Haastattelut tehdään keskiviikkona 3.2.2021. 

 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto myöntää vahtimestari-suntio 
Kati Koskiselle vuorotteluvapaan ajalle 1.3. – 27.8.2021.  
 
Päätös: Esityksen mukaan. Vuorotteluvapaan sijaiseksi valitaan Harri Havia. 
 

LaVa-harkinta: -  
Toimenpiteet: Ptk-ote anojalle ja hakijoille. 

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 35             Vuoden 2020 investoinnit (KV)   asia n:o 11 

 

Vuonna 2019 aloitettu investointi Virasto-kappeli kiinteistön piha-alueen raken-
taminen/peruskunnostus valmistui vuoden 2020 lopussa. Investointi siirtyi vuo-
delle 2020 syystä, että asfaltin lasku ajankohta vuonna 2019 oli liian myöhäi-
nen, jotta asfaltin pinnasta olisi tullut kestävä ja tasainen.  
Virasto-kappeli kiinteistön piha-alueen kokonaiskustannusarvio oli 35.200 eu-
roa, josta vuonna 2019 käytettiin 25.676,45 euroa ja vuonna 2020 9.211,25 eu-
roa. Koko hanke alitti kokonaiskustannusarvion 312,30 eurolla. Virasto-kappeli 
kiinteistön piha-alueen perusparannuksen kustannukset olivat yhteensä vuosina 
2019 ja 2020 34.887,70 euroa.  
 
Piha-alueelle rakennettiin salaojat sekä muokattiin maan korkoa, jotta saatiin 
vesi ohjattua salaojakaivoihin. Asfaltti laskettiin keväällä 2020. Piha-alue on 
huoltovapaampi. 
 
 
Ennalta määräämättömistä varoista siirrettiin 4.000 euroa Oitin seurakuntatalon 
pihavalojen uusimista varten loppusyksystä 2020. Investointi valmistui marras-
kuussa ja seurakuntatalon pihavalaistus kohentui. Investoinnin kustannukset 
olivat 3.111,29 euroa. Hanke alitti kustannusarvion 888,71 eurolla. 
 
Muista investoinneista jäi toteutumatta seurakunnan omistaman auton vaihto 
sekä vanhan taulun konservointi. Auto Peugeot Partner on toiminut moitteetto-
masti, sillä vuonna 2018 siihen tehtiin perusteellisia korjauksia. Vanhaa taulua 
ei konservoitu.  
 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee investoinnit tie-
doksi ja esittää ne kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 36 Erityistyölasien hankintaohjeen päivittäminen                    asia n:o 12 
  

Kirkkoneuvostossa 24.8.2011 § 127 on hyväksytty erityistyölasien hankintaohje, 
joka on kokonaisuudessaan asianmukainen. Yhteistyötoimikunta käsitteli oh-
jetta kokouksessaan 21.1.2021, jossa keskusteltiin kehysten hinnan seurakun-
nan osuuden suuruudesta, joka oli enintään 30 euroa. Yhteistyötoimikunnassa 
pohdittiin työnantajan kehyksien maksuosuuden suurentamista sekä suositeltiin 
näyttöpäätelasien hankkimista niille, jotka täyttävät myöntämisohjeen kriteerit 
ja ovat sellaisten tarpeessa. Liite 9  
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy erityistyölasien 
myöntämisohjeen päivittämisen siten, että työnantajan kehyksien maksuosuus 
nousee enintään 70 euroon.  
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Liite 9 Kneuv. 10.2.2021 § 36 
LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: tiedoksi henkilökunnalle 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk 

  



HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA   
Kirkkoneuvosto                        PÖYTÄKIRJA 10.2.2021                            2/2021 

11 

 

 
§ 37 Airi Rautojan haudanhoitosopimuksen jatkaminen (KV)  asia n:o 13 

 
Rautoja Airi Elisabetin haudan: Vanha hautausmaa, Vanha osasto IV, 07 k2, 
333 hoitosopimus on päättynyt 31.12.2020. Kirkkoneuvostossa 28.5.2014 § 10 
on tehty päätös haudanhoitoon siirrettävistä varoista, 1.500 euroa. Ensimmäi-
nen kymmenen vuoden haudanhoitojakso oli 1.1.2011 – 31.12.2020 640 euroa, 
josta jää seuraavalle kymmenen vuoden jaksolle 860 euroa. Kuitenkin kymme-
nen vuoden haudanhoitosopimuksen hinta 1.1.2021 on 750 euroa. Varoja jää 
110 euroa yli haudanhoitomaksun. Kirkkoneuvoston esityksessä 28.5.2014 § 10 
on otettu huomioon inflaatio, joka kuitenkin on ollut maltillisen laskusuuntainen 
vuodesta 2010 lähtien. Airi Rautojan säästö mahdollistaisi 11 vuoden haudan-
hoidon inflaatio huomioiden. Vuoden 2031 alusta hauta siirtyy verovaroilla hoi-
dettavaksi. Liite 10.  

 
 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Airi 
Rautojan haudalle, VHM vanha os. V, 12 k1, 292, tehtäväksi haudanhoitosopi-
muksen 11 vuodeksi ajalle 1.1.2021 – 21.12.2031. Hauta hoidetaan kirkollisve-
rovaroin 1.1.2032 alkaen.  
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

Liite 10 Kneuv. 10.2.2021 § 37 
LaVa-harkinta tehty: -  
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 38 Avattavan diakonin viran tehtävänkuvauksen ja vaativuusarvioinnin 

vahvistaminen    asia n:o14 
 
  
 Viite: Kirkkoneuvosto 11/2020 28.10.2020 §147 
 
 ………………………………………… 
 

§ 146  Esitys varhaiskasvatuksen työalajohtajan viran täyttämättä jättämisestä 

     asia n:o 7 
 

 Kasvatuksen johtokunta käsitteli kokouksessaan 24.9.2020 (§45, liite 4) varhaiskasva-

tuksen työalajohtajan viran tämänhetkistä tarpeellisuutta. Tilanne varhaiskasvatuksen 
kentässä on nyt selkeästi monella tapaa erilainen kuin ko virkaa perustettaessa. Sekä 

syntyvyys että seurakunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistuminen ovat vähenty-
neet voimakkaasti. Samanaikaisesti lapsiperheiden diakoniset tarpeet ovat lisäänty-

neet ja niihin vastaamiseen on enenevässä määrin kysyntää seurakunnan työvoimare-
sursseissa.  

 

Tämän vuoksi johtokunta esittää, että viransijaisuuden päätyttyä vuoden lopussa se 
jätetään täyttämättä toistaiseksi.  

Johtokunta esittää edelleen, että ko viran palkkakustannuksiin varatut määrärahat 
kohdennettaisiin diakoniatyölle esim. määräaikaisen perhediakonian projektiviran/toi-

men palkkakustannuksiin. 

Johtokunta toteaa, että vuoden 2021 syksyllä varhaiskasvatuksen esimiestyövoiman 
tarve tulee arvioida uudelleen.  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää 

1) jättää varhaiskasvatuksen työalajohtajan viran täyttämättä toistaiseksi, 

2) perustaa määräaikaisen perhediakonin toimen vuosille 2021-2022 
3) pyytää kasvatuksen ja diakonian työalapastoreita laatimaan perustettavaa ma 

tointa varten tehtävänkuvauksen sekä siihen liittyvän vaativuusarvioinnin kirkko-
neuvoston hyväksyttäväksi. 

 
Päätös:  

Kirkkoneuvosto päätti 

1) jättää varhaiskasvatuksen työalajohtajan viran täyttämättä toistaiseksi, 
2) perustaa määräaikaisen perhediakonin toimen vuosille 2021-2022 

3) pyytää kasvatuksen ja diakonian työalapastoreita laatimaan perustettavaa ma 
tointa varten tehtävänkuvauksen sekä siihen liittyvän vaativuusarvioinnin kirkko-

neuvoston hyväksyttäväksi. 

 
Liite 4 / Kneuv. 28.10.2020 § 146 

LaVa-harkinta: tehty johtokunnan kokoukseen. 
Toimenpiteet: Ptk-ote työalapastoreille 

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 

  
 …………………………………………. 
 
 KN 10.2.2021 
 

Hausjärven seurakuntaan on vuonna 2003 perustettu osa-aikainen päätoiminen 
diakonian virka (kirkkovaltuusto 13.12.2002). Osa-aikainen diakonin virka on 
kokoaikaistettu vuonna 2008. Virka on jätetty avoimeksi vuonna vuodesta 
a2013 (Kirkkoneuvosto 5.6.2013). Kirkkoneuvostossa 28.10.2020 edellytettiin, 
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että perustetaan määräaikainen diakonin toimi, jota kuitenkaan nyt ei tarvitse 
perustaa, sillä laaditaan tehtävänkuvaus jo olemassa olevaan avoimeen diako-
nin virkaan. Työalapastorit Virpi Pirjetä ja Hans Grönholm ovat laatineet tehtä-
vänkuvauksen. Liite 11. 
 
Talouspäällikön päätösesitys: Hausjärven seurakunnan kirkkoneuvosto 
 
1) käsittelee ja vahvistaa diakonin tehtävänkuvauksen 
2) pyytää työalapastoreita Virpi Pirjetää ja Hans Grönholmia muodostamaan 
työryhmän diakonin viran rekrytoinnin suunnittelua, valmistelua ja toteuttamista 
varten.  
3) pyytää ryhmää tekemään kirkkoneuvostolle esityksen viran täyttämiseksi. 
 
Päätös: 
1) Esityksen mukaan. 
2) Esityksen mukaan. 
3) Esityksen mukaan. 
 
  

Liite 11 Kneuv. 10.2.2021 § 38 
LaVa-harkinta: Viran tarkoituksena on kohdata hyvin laaja joukko seurakuntalaisia ja toimia näiden oheiskasvatta-
jana mahdollistamalla evankeliumin kokeminen elämää ylläpitäväksi ja kannattavaksi voimaksi. 
Toimenpiteet: Ptk-ote Kasvatuksen sekä palvelun työalapastorille 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk. 
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§ 39 Hausjärven seurakunnan Oitin seurakuntatalon energiataloudellisen 
peruskorjauksen hankesuunnittelutyöryhmän nimeäminen asia n:o 15 

 
 

Kirkkovaltuusto on Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2021 vahvista-
nut investointisuunnitelman, jossa mm. Oitin seurakuntatalon lämmitys- ja il-
manvaihtojärjestelmiä aloitetaan suunnitella energiataloudellisempaan suun-
taan. Vuonna 2021 kartoitetaan rakennuksen ilmastointi- ja lämmitysjärjestel-
män kuntoa ja jo mahdollista suunnittelua tulevasta.  
 
Kirkkopalvelut ry:stä hankeneuvoja Juha Välilä on ottanut sähköpostilla yhteyttä 
ja tiedottanut seurakuntia EU:n elvytysrahaston investointituesta Liite 12. 
Hankkeen ajalle perustetaan suunnitteluryhmä, jonka nimeää kirkkoneuvosto. 
Suunnitteluryhmässä on hyvä huomioida myös asiantuntijoiden osuus yhteistyö-
kumppaneista sekä valtuuston edustajista. Kirkkopalvelut ry:stä hankeneuvoja 
on myös käytettävissä asiantuntijana palkkiota vastaan. 
 
 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto nimittää Oitin seurakuntata-
lon energiataloudellisen peruskorjauksen hankesuunnittelutyöryhmän, joka läh-
tee vetämään hanketta. Hankesuunnittelutyöryhmä kilpailuttaa tarvittavat ura-
koitsijat ja hyväksyttää ne kirkkoneuvostossa. 

 
Päätös: Kirkkoneuvosto nimittää Oitin seurakuntatalon energiataloudellisen pe-
ruskorjauksen hankesuunnittelutyöryhmään: Hanna-Maija Mäki-Laurilan, Kari 
Virtasen, Matti Humalajoen, Risto Hinkkasen ja kysyy Timo Silvanilta suostu-
muksen. Ryhmä voi harkintansa mukaan kutsua mukaan 2 asiantuntijajäsentä. 
 

Liite 12 Kneuv. 10.2.2021 § 39 
LaVa-harkinta: Oitin seurakuntatalolla kokoontuu päiväkerho, mikä tulee rakentamisen piiriin ja tulee huomioida tarvittaessa 
väistötilat ja rakentamisen ajankohta, jolloin kerhot ovat lomilla. Energiataloudellinen peruskorjaus tullee vaikuttamaan huoneil-
man lämpötilaan. 
Toimenpiteet: ptk-ote ryhmän jäsenille  
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 40 Tyyne Myyrän haudanhoitosopimuksen jatkaminen (KV)  asia n:o 16 

 

Haudan Tyyne Maria Myyrä, Uusi hautausmaa, I, 04, 1, kymmenen vuoden 
haudanhoitosopimus on päättynyt 31.12.2020. Hausjärven seurakunnan hau-
tainhoitorahaston taseessa on pankkitili, joka on Hausjärven seurakunnan omis-
tuksessa, osoitettuna Tyyne Myyrän haudan hoitoon. Pankkitili on Nordea pan-
kin tili FI08 1351 3000 1454 14, jolla on saldoa 534,55 euroa päivämäärällä 
31.12.2020. Tällä summalla on mahdollista tehdä haudanhoitosopimus yhdek-
säksi vuodeksi eli ajanjaksolle 1.1.2021 – 31.12.2029. Yhdeksän vuoden hau-
danhoito tulee maksamaan 513 euroa. Saldo pankkitilillä jää niin pieneksi, että 
tili kannattaa lopettaa ja siirtää varat hautainhoitorahaston pankkitilille FI25 
5043 0540 0033 63 mikäli saldoa jää, tilinlopetuksen ja haudanhoitolaskun 
maksun jälkeen. Merkitään mahdollinen siirrettävä saldo tiedoksi haudanhoi-
dolle.  
 

Talouspäällikön päätösesitys:  
1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Tyyne Maria Myyrän haudan, Uusi 
hautausmaa, I, 04, 1, tehtäväksi haudanhoitosopimuksen yhdeksäksi vuodeksi 
ajalle 1.1.2021 – 31.12.2029 hintaan, 513 euroa. 
2) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle pankkitilin FI08 1351 3000 1454 14 
lopettamista ja loppusaldon siirtämistä Haudanhoitorahaston pankkitilille FI25 
5043 0540 0033 63 mikäli saldoa jää, haudanhoitolaskun ja tilin lopettamisen 
jälkeen. Ja merkitään mahdollinen saldo tiedoksi haudanhoidolle. Liite 13 jae-
taan kokouksessa. 
 
Päätös: 
1) Esityksen mukaan. 
2) Esityksen mukaan. 
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Liite 13 Kneuv. 10.2.2021 § 40 
LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 41 Seurakunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset aikavälillä 1. – 31.1. 
2021      asia n:o 17 

  
Tilintarkastuksen yhteydessä kävi ilmi, ettei seurakunnan kirkkoherran ja talous-
päällikön viranhaltijapäätöksiä olla käsitelty kirkkoneuvostossa. Päätöksistä on 
lähetetty kopio kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ajatuksella, että hän to-
teaa tehdyt päätökset laillisiksi ja toimeenpanokelpoisiksi. 
 
Tilintarkastajat kehottivat käyttämään tehdyt viranhaltijapäätökset säännöllisesti 
kirkkoneuvostossa. Sen perusteella jatkossa tehdyt viranhaltijapäätökset tuo-
daan kirkkoneuvoston nähtäväksi kirkkoneuvoston kokouksiin. 
 
Luettelo tehdyistä viranhaltijapäätöksistä 1.-31.1.2021  
 
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset  

  
 1/2021 Seurakunnan kokoava toiminta rajoitetaan 10 henkilöön 31.1.2021 
 2/2021 Päätös etätyöpäivästä 
 3/2021 Päätös vuosilomapäivien pitämisestä 
 4/2021 Päätös vapaapäivien siirroista 

 

Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 
 

1/_2021 Päätös häytyskorvauksesta 

2/_2021 Päätös korjauspäätös 1/2021 
 

Kappalaisen viranhaltijapäätökset 
 

Seurakuntapastorin viranhaltijapäätökset 
 

Kanttorin viranhaltijapäätökset  
 

Diakonin/ itä viranhaltijapäätökset  

1/2021 Diakonia-avustus 
 

Diakonin/länsi viranhaltijapäätökset  
 

 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu tehtyihin viranhalti-
japäätöksiin ja toteaa ne annettujen valtuuksien mukaisiksi ja toimeenpanokel-
poisiksi. 
 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

LaVa-harkinta: Ei välitöntä vaikutusta 
Toimenpiteet: -- 
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk 
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§ 42 Muut mahdolliset asiat    asia n:o 18 
 
 Puheenjohtajan päätösesitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat. 

 
Päätös: Ei muita mahdollisia asioita. 

LaVa-harkinta: 
Toimenpiteet: 
Muutoksenhaku:  
 

 
§ 43 Ilmoitusasiat     asia n:o 19 
  

Puheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi kirkkoneuvos-
tolle. 

 
 Päätös: Ei ilmoitusasioita. 

 
LaVa-harkinta:  
Toimenpiteet:   
Muutoksenhaku: --- 

 
 
§ 44 Muutoksenhaun ohjeistaminen    asia n:o 20 
 

Puheenjohtaja antoi KL 24:3 § mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen / KL 24:4 § 
mukaisen valitusosoituksen/ KL 24:5 § mukaisen muutoksenhakukiellon 
(liite 14 ) 
 

Liite 14  Kneuv. 10.2.2021 § 44 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta. 
Toimenpiteet: -  

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto 

 
 
§ 45 Kokouksen päättäminen   asia n:o 21 
 
 Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.11. 
 
    
 

 


