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KOKOUSAIKA   Keskiviikko 10.3.2021 klo 17.30 –  19.00 

 
KOKOUSPAIKKA Oitin srk-talo 

 

JÄSENET Kauranne Jussi  puheenjohtaja   
 Alastalo Tiina           TEAMS     

 Heikkilä Maria-Elina   TEAMS 
 Ihalainen Esko     varapj           

 Jokinen Päivi           TEAMS                     
 Karjalainen Eila               

 Miettunen Outi        TEAMS  

 Palkkimäki Heikki 
 Walldén Jan 

                               
 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET  Teppola Eero   kirkkovalt. puheenjohtaja TEAMS

 Järvinen Laura   kirkkovalt. varapuh.joht.  TEAMS 
   

   
   

  Mäki-Laurila Hanna-Maija  talouspäällikkö  
  Laiho Anne   sihteeri       POISSA 

   

       
ASIAT §§ 46 - 59 

 
   

 

  
 Jussi Kauranne          Hanna-Maija Mäki-Laurila                     

 
 

 

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU  aika ja paikka  
. 10.3.2021 Oitin srk-talo   

  
 allekirjoitukset   

     
  

   

  
 Jan Walldén   Heikki Palkkimäki 

    
Pöytäkirja on ollut    

yleisesti nähtävänä Aika ja paikka 

 12. – 25.3.2021 kirkkoherranvirastossa, Hikiäntie 51 
 

 
 

 
Todistaa Virka-asema  Allekirjoitus 
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§ 46 Kokouksen avaus ja alkuhartaus        asia n:o 1 
 
 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 ja piti alkuhartau-

den.  
  
 

§ 47 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 3.3.2021. Suo-
ritetun nimenhuudon mukaan seurakuntasalissa läsnä oli 5 kirkkoneuvoston jä-
sentä, etäyhteyden päässä 4 jäsentä.  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösval-
taiseksi. 

  

Päätös:  Esityksen mukaan 
 
 

§ 48 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen      asia n:o 3 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Aakkosjärjestystä noudattavan pöytäkirjan 
tarkastajakäytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Outi Miet-
tusta ja Heikki Palkkimäkeä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös 
ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.     
 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Heikki Palkkimäki ja Jan 
Walldén 
 
 

§ 49 Pöytäkirjan nähtävillä olo       asia n:o 4 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on 
nähtävillä 12. – 25.3.2021 kirkkoherranvirastossa Hikiäntie 51:ssä virka-aikana 
klo 9–13. 
 

Päätös: Esityksen mukaan 
 

 

§ 50 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi      asia n:o 5 
  

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

Päätös: Esityksen mukaan 
Liite 1 /Kneuv. 10.3.2021 § 50 
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§ 51 Virkamääräyksen pyytäminen Seppo Ahvenjärvelle Hausjärven seu-

rakunnan ja Suomen rauhanyhdistysten keskusjärjestön (SRK) väli-
sen yhteistyön pohjalta                                                             asia n:o 6 

 
Suomen Rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen (SRK) rippikoulutyöstä vastaava 
pastori Juha Luokkala otti yhteyttä kirkkoherra Kauranteeseen ja tiedusteli, voi-
siko Hausjärven seurakunta esittää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille 
virkamääräyspyynnön, jolla teologian maisteri Seppo Ahvenjärvi kutsuttaisiin 
pappisvirkaan Hausjärven seurakunnan ja Suomen Rauhanyhdistysten Keskuslii-
ton välisen sopimuksen pohjalta. 
 
SRKN työvaliokunta on tehnyt ehdollisen päätöksen Ahvenjärven palkkaami-
sesta rippikoulutyöhön ajalle 1.6.2021 – 31.5.2023 (liite 2). 
 
Samalla Seppo Ahvenjärvi toimisi Hausjärven seurakunnan apuna kahden vuo-
den ajan 1.6.2021 alkaen. Hänen tehtäviinsä Hausjärven seurakunnassa kuuluu 
Hausjärven seurakunnan papiston avustaminen jumalanpalveluselämässä sekä 
kirkon pyhissä toimituksissa yhdessä viikonvaihteessa joka toinen kuukausi sekä 
muut tehtävät, jotka sovitaan etukäteen yhdessä hänen kanssaan. 
 
Seppo Ahvenjärven perehdyttämisestä papin tehtäviin vastaa kirkkoherra Jussi 
Kauranne. 
   
Puheenjohtajan päätösesitys:  
Hausjärven seurakunnan kutsuu teologian maisteri Seppo Ahvenjärven työyh-
teyteen seurakunnan ja SRK:n yhteistyösopimuksen pohjalta ja pyytää hänelle 
virkamääräyksen Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulista.  
 
Päätös: Esityksen mukaan 
 

Liite 2 /Kneuv. 10.3.2021 § 51 
LaVa-harkinta: Suoritettu, ei välittömiä vaikutuksia 
Toimenpiteet: Ptk-ote tuomiokapitulille ja Seppo Ahvenjärvelle 
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk  
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§ 52 Valtakirja ja puukaupan toimeksiantosopimus            asia n:o 7 
  
 Hausjärven seurakunta on pyytänyt tarjousta puunkaadosta tilalta Tervaniemi 

86-411-5-146 Puujaan kylässä Liite 7. Metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantun-
tija Marja Tolonen on käynyt katsomassa metsäalan. Karttapohjassa ala on 
merkitty sinertävällä. Hän on antanut lausunnon, jonka mukaan kuusikon kunto 
on huono. Maapohja on suotuisa männyn kasvattamiselle, ja ehdotuksena onkin 
ensin laikutus ja sen jälkeen männyn kylvö miestyönä.  
Pystypuukauppa 23.2.2021 markkina-arvolla on 9.800 euroa vähennettynä pys-
typuukauppapalkkiolla (min veloitus 477,00 euroa miinus jäsenalennus 10%) 
puunkorjuu + palvelu hinta-arviolla 2.514,64 euroa. 

 
  Puukauppa ja hoitosopimukset tehdään valtakirjalla, joka annetaan Metsähoito-

yhdistys Kanta-Hämeen metsäasiantuntija Marja Toloselle.  
 
 Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy  

1) metsätilalle 86-411-5-146 Tervaniemi, puukaupan määrä- ja markkinahinta-
arvion pystykaupan hinnoittelun mukaan Liite 3 

2) sopimuksen palveluista ja niiden kustannusarvioista Liite 4 
3) Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan Valtakirjan 

Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistykselle Liite 5 sekä Valtakirja ja puukau-
pan toimeksiantosopimuksen Liite 6. 
 

Päätös: Pohjaesitys on talouspäällikön esitys (jaa), vastaesitys Heikki Palkki-
mäen tekemä esitys, että valmistelusta pyydetään useampia tarjouksia, kirkko-
herran kannattama myös (ei). 
Ääniä annettiin 9 kappaletta, joista 8 ei ääntä ja 1 jaa ääni. 
 
 

Liitteet 1-4 /Kneuv. 10.3.2021 § 52 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta  
Toimenpiteet:  ptk-ote metsänhoitoyhdistykselle  
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 päivää 
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§ 53 Tarjous hankerahoitukseen liittyvästä asiantuntijapalvelusta 
       asia n:o 8 
 

Kirkkopalveluista hankeneuvoja Juha Välilä on lähestynyt Hausjärven seurakun-
taa tarjoamalla hankerahoitukseen liittyvää asiantuntijapalvelua. Suomi tullee 
saamaan Euroopan Unionin elvytysrahastosta varoja energiatehokkuuden pa-
rantamiseen, mikä tulee kyseeseen Oitin seurakuntatalon lämmitys- ja ilman-
vaihtolaitteiden peruskunnostuksessa tai uusimisessa eli energiatehokkuuden 
kohentamista. 
 
Tarjous sisältää hankerahoitushakemuksen projektihallinnon, yhteydenpidon ra-
hoittajaan, hankkeen ohjausryhmässä toimimisen, maksuhakemuksen valmiste-
lun ja oikeellisuuden valvonnan sekä loppuraportointiin osallistumisen.  
 
Korvaus näiden tehtävien hoitamisesta on 7,0 % (alv 0 %) seurakunnalle 
myönnetystä rahoituksen määrästä, kuitenkin enintään 14.999 euroa. Mikäli 
hankerahoituksella ei myönnetä rahoitustukea, tarjous raukeaa. Liite 8. 
 
 
 Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Tarjouksen hanke-
rahoitukseen liittyvästä asiantuntijapalvelusta liitteen 8 mukaan. 
 
Päätös: Esityksen mukaan, mutta ennen allekirjoitetun hankerahoituksen lä-
hettämistä selvitetään karkea arvio hankkeen kustannuksista. 

 
Liite 8 Kneuv. 10.3.2021 § 53 
LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille 
Muutoksenhaku: oik. vaatimus 14 päivää 
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§ 54 Kustannuspaikkojen ja pääluokkatason ylitykset mukana sisäi-

set vyörytykset (KV)             asia n:ro 9 

 

Kolmannen vuosineljänneksen työalojen tulokset näyttävät muodostuneen toi-
mintakatteen osalta suotuisaksi. Toteumavertailut päivämäärällä 31.12.2020 si-
sältää sisäiset erät eli kiinteistökustannusten jakaminen tilojen käytön suh-
teessa työaloille sekä hallinnon kulujen jakaminen toimintakatteen suhteessa 
työaloille. Liite 10.  
Huomio kiinnittyy työalojen toimintakatteiden ylityksiin niiltä osin, kun ylitys on 
runsas. Pääluokkatasolla kiinteistötoimen pääluokassa toimintakate ylittyy, ollen 
105,8 prosenttia. Liite 9. 
 
Työalojen Muut kirkolliset toiminnot sekä musiikkityön työalakatteet ylittyvät 
henkilöstökulujen osuudelta, johtuen kustannusten jaosta ja aikaisempien vuo-
sien palkkojen oikaisuista. Sairaalasielunhoidon työalan kustannukset koostuvat 
palvelun käytön määrästä sekä alue kehitysvammaistyön Hausjärven osuus-
desta. Pääluokka hautaustoimen työalalla hautausmaatoimiston työalakate ylit-
tyy johtuen henkilöstökulujen ylittymisestä sekä sisäisten vuokrien arvion ylitty-
misestä. Mommilan hautausmaan kustannukset ovat ylittyneet henkilöstökulu-
jen osalta kausityöntekijöiden palkkakustannusten jaon seurauksena. Pääluokan 
hautaustoimi toimintakate ei kuitenkaan ylity.  
 
Kiinteistötoimen pääluokan työala ylittyy.  Mommilan kirkon, Ryttylän kirkon ja 
siunauskappelin kustannuspaikkojen toimintakatteiden ylittymiset ovat johtu-
neet sisäisten vuokratulojen jaosta toteutuneen mukaan. Viraston kustannus-
paikan toimintakate ylittyy tilikohdan Aineiden ja tarvikkeiden ostojen ylittymi-
sestä, missä sekä lämmitys- että valaistussähkön kulutus on ollut selkeästi arvi-
oitua suurempi. Hikiän vuokratilan toimintakate ylittyy johtuen siivouskustan-
nuksista, jotka ovat nousseet korkeaksi muidenkin kiinteistöjen kustannuspai-
koissa sekä matkakustannuksissa. 
 
Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy työalakatteiden yli-
tykset sekä esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy pääluokan kiinteistötoi-
men työalakatteen ylityksen. 
 

Päätös: Esityksen mukaan 
Liitteet 9 ja 10/Kneuv.10.3.2021 § 54 
LaVa-harkinta: Ei välitöntä vaikutusta 
Toimenpiteet: Ptk-ote Kvalt sihteerille 
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto 
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§ 55 Seurakunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset aikavälillä 1. – 28.2. 

2021      asia n:o 10 
  

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.-28.2.2021  
 
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset  
 

 5/2021 Päätös lomarahavapaapäivien pitämisestä 23.2.2021 
 
  

 

Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 

 

3/_2021 Päätös korvaus säätilan/lumitilanteen seuraamisesta 

4/_2021 Päätös vuosiloman siirrosta 

5/_2021 Päätös hälytyskäynnin korvauksesta 

 

Kappalaisen viranhaltijapäätökset 
--- 

 
Seurakuntapastorin viranhaltijapäätökset 
Palkattoman vapaan myöntäminen 18.2.2021 

 
Kanttorin viranhaltijapäätökset  

--- 

 
Diakonin/ itä viranhaltijapäätökset  

I2/2021 Diakonia-avustus 11.2.2021  
 

Diakonin/länsi viranhaltijapäätökset  

L2/2021 Diakonia-avustus 24.2.2021 
 

 
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 

 
 
  



HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA   
Kirkkoneuvosto                        PÖYTÄKIRJA 10.3.2021                            3/2021 

8 

 

 
§ 56 Muut mahdolliset asiat    asia n:o 11 
 
 Puheenjohtajan päätösesitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat. 

 
Päätös: Esityksen mukaan 

LaVa-harkinta: 
Toimenpiteet: 
Muutoksenhaku:  
 

 
§ 57 Ilmoitusasiat     asia n:o 12 
 
 Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset 
 Vesivahingon vakuutuskorvaus Vanhassa Pappilassa 
  

Puheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi kirkkoneuvos-
tolle. 

 
 Päätös: Esityksen mukaan 

 
LaVa-harkinta:  
Toimenpiteet:   
Muutoksenhaku: --- 

 
 
§ 58 Muutoksenhaun ohjeistaminen    asia n:o 13 
 

Puheenjohtaja antoi KL 24:3 § mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen / KL 24:4 § 
mukaisen valitusosoituksen/ KL 24:5 § mukaisen muutoksenhakukiellon 
(liite 11) 
 

Liite 11 / Kneuv. 10.3.2021 § 58 
LaVa-harkinta: ei vaikutusta. 
Toimenpiteet: -  
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto 

 
 
§ 59 Kokouksen päättäminen   asia n:o 14 
 
 Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.00. 
 

    
 

 


