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KIRKKOVALTUUSTO 2/2021
KOKOUSAIKA: keskiviikko 2.6.2021 klo 18.30 – 20.25
KOKOUSPAIKKA: Hyvinkään kirkko, Hämeenkatu 16
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
Kiuttu Pekka, pj
Ala-Paavola Sinikka
Haapamäki Jaakko
Hakala Hanna
Hirvonen Aila
Huuhka Keijo
Jokirinne Hilkka
Kangas-Pusa Katri
Karhunen Tuula
Karppinen Hannele
Koski-Sipilä Eija
Kuronen Aino
Laine Titta
Lehto Carita
Leppäaho Mika
Lanttola Kaisa (varajäsen)

Mattila Jenna
Morri Riitta
Myllymäki Anita
Mäkelä Ari
Pahlman Irma
Pietilä Nina
Pyrhönen Niklas
Rainio Jaakko
Rajala Inga-Lill
Raninen Pauliina
Rantala Kyllikki
Rantanen Marjo
Romppanen Lea
Tyni Pekka
Talosela Minttu (varajäsen)
Vartiainen Maria
Väliaho Paula

Poissa: Susanna Hujanen, Linna-PirinenTuija
MUUT SAAPUVILLA OLLEET
Järvinen Ilkka
Korpiaho Matti
Pallonen Jouni
Pasi Perander
Pohjoispuro Tea
Jaana Tenkanen

kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
talousjohtaja
vs. johtava tiedottaja
hallintoassistentti

ASIAT 15 - 25
ALLEKIRJOITUS
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Pekka Kiuttu

Jaana Tenkanen

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Hyvinkäällä 7.6.2021

Hilkka Jokirinne

Tuula Karhunen
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15 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.
16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä
pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (KJ:
8:5, 1 - 2). Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4, 1).
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty valtuutetuille 26.5.2021 ja se
on nähtävänä seurakunnan virallisella ilmoitustaululla
seurakuntakeskuksessa
26.5. – 2.6.2021.
Kirkkolain 7 luvun 6 §:n mukaisesti yleisöllä on mahdollisuus seurata
kirkkovaltuuston kokousta seurakunnan kotisivuille lisätyn Teams-linkin
kautta.
Esitys:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin 33 valtuutetusta olevan paikalla
31 varsinaista valtuutettua ja kaksi varavaltuutettua. Varavaltuutetuista
oli paikalla Kaisa Lanttola ja Minttu Talosela.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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17 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Esitys:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Hilkka Jokirinne ja Katri
Kangas-Pusa.
Pöytäkirja tarkastetaan 7.6.2021 kirkkoherranvirastossa. Tarkastettu
pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 9.6 – 9.7.2021
viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on
seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 9. – 23.6.2021.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin sillä muutoksella, että pöytäkirjantarkastajiksi
valittiin valtuutetut Hilkka Jokirinne ja Tuula Karhunen.

18 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Valtuutetuille jaettu esityslista hyväksytään kokousasioiden
käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.
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19 Hyvinkään seurakunnan tilikauden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen (Perander)
Vuoden 2020 tilinpäätös on laadittu kirkkolain ja kirkkojärjestyksen 15
lukujen säädösten, seurakunnan taloussäännön ja kirkkoneuvoston
antaman tilinpäätöksen laadintaohjeen mukaisesti. Lisäksi on noudatettu
Kirkkohallituksen antamaan ohjetta tilinpäätöksen laatimiseksi.
Tilinpäätös on jaettu kuuteen pääkappaleeseen, jotka on merkitty
kirjaimina A–F: toimintakertomus, talousarvion toteutuminen,
tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä sekä
luettelot ja selvitykset. Toimintakertomuksen yleiskatsaukseen on kerätty
tilikauden tapatumia tiiviisti ja yleisesti. Pääkappaleen B kohdissa 1.2.–
1.6. on toiminnallisten tavoitteiden arviointi pääluokittain.
Toimintakertomus on laadittu toimintayksiköittäin ja johtokunnat ovat
myös ne käsitelleet. Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden arviointi on tehty toimintayksiköittäin.
Kirkkovaltuuston talousarviossa sitoviksi määrärahoiksi ja tuloarvioiksi
asetetut summat ja niiden toteutumat ovat tilinpäätöksen sivulla 23.
Tilinpäätös osoittaa 262 808,84 euroa ylijäämää, joka esitetään
kirjattavaksi omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä-tilille. Ennen tätä
kirjausta taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä
on 3 449 367,58 euroa, ja tästä syystä kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n
1 mom. edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden
tasapainottamiseksi ei ole tarvetta. Tuloksen arvioinnissa pitää ottaa
huomioon Helenenkatu 31:n kiinteistön (tontti) myynnistä saatu 590 000
euron myyntivoitto. Ilman kiinteistön myyntiä, tulos olisi ollut 326 000
euroa alijäämäinen ja toimintatuotot alenivat edellisvuodesta noin
464 000 euroa.
Käytännössä kaikissa toimintatuottojen erissä tuotot vähenivät
edellisvuoteen verrattuna; eniten myynti- ja maksutuotoissa.
Toimintakulut vähenivät edellisvuodesta yhteensä 1,1 miljoonaa euroa.
Esimerkiksi henkilöstökuluissa vähennystä oli 259 000 euroa (−5 %),
palveluiden ostoissa 615 000 euroa (−30 %) ja tavaraostoissa 221 000
euroa (−17 %).
Seurakunta omisti 40,5 % Kaukasten Palvelutalo Oy:stä, jonka
selvitystilan päätteeksi yhtiö purettiin. Tämän seurauksena maksettiin
yhtiön tappioita 60 000 euroa ja tasearvon alaskirjauksena jouduttiin
tekemään 110 000 euron kulukirjaus tuloslaskelmaan.
Kirkollisveroja kertyi 7,2 miljoonaa euroa, mikä on 186 000 euroa (+2,7
%) enemmän kuin vuonna 2019. Rahoitustuottoja kertyi 70 000 euroa,
mikä on 49 000 euroa vähemmän kuin edellisvuonna.
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Vuosikatetta kertyi 956 100 euroa ja jos kertaluonteinen kiinteistökauppa
eliminoidaan olisi vuosikate 366 500 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet
poistot olivat 692 600 euroa. Kiinteistökauppojen myyntivoitot
eliminoiden kyseessä oli toinen perättäinen negatiivinen tilikauden tulos.
Helenenkadun kiinteistöjen yhteenlaskettu myyntivoitto oli 2,1 miljoonaa
euroa. Seurakunnan likvidit rahavarat vuoden lopussa olivat 2,3
miljoonaa ja lisäksi määräaikaisissa sijoituksissa oli 1,5 miljoonaa euroa
Kirkkoneuvosto allekirjoitti tilinpäätöksen 31.3.2021 ja tilintarkastaja on
antanut tilintarkastuskertomuksen.
Esitys:
KN

Kirkkovaltuusto päättää
1. vahvistaa Hyvinkään seurakunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen,
2. hyväksyä esityksen tilikauden ylijäämän 262 808,84 euroa
kirjaamisesta taseen yli-/alijäämätilille,
3. käsitellä ja merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020
ja
4. myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

Päätös:

Kirkkovaltuusto
1. vahvisti Hyvinkään seurakunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen,
2. hyväksyi esityksen tilikauden ylijäämän 262 808,84 euroa
kirjaamisesta taseen yli-/alijäämätilille,
3. käsitteli ja merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020 ja
4. myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

20 Seurakunnan talouden nykytila 2020 ja tulevaisuuden näkymät (Perander)
Talousjohtaja on laatinut seurakunnan talouden nykytila-analyysin ja
esityksen tulevaisuuden näkymistä (liite 1).
Kirkkoneuvosto käsitteli ja merkitsi tiedoksi Seurakunnan talouden ja
nykytilan 2020 ja tulevaisuuden näkymät –liitteen kokouksessaan
19.5.2021 ja lähetti sen edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Esitys:
KN

Kirkkovaltuusto merkitsee Seurakunnan talouden nykytila 2020 ja
tulevaisuuden näkymät tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukainen.
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Kirkkoneuvoston 27.1.2021 päätöksen mukaisesti on laadittu
osavuosiraportti 1–4 (OVR1) kesäkuun kirkkovaltuuston kokoukselle
esitettäväksi. Raportti sisältää käyttötalous-, tuloslaskelma- ja
investointiosan talousarviototeutuman sekä rahoituslaskelman.
Kirkkoneuvosto merkitsi osavuosiraportin 1/2021 tiedoksi
kokouksessaan 19.5.2021 ja lähetti sen edelleen kirkkovaltuustolle
tiedoksi (liite 2).
Esitys:
KN

Kirkkovaltuusto merkitsee osavuosiraportin 1/2021 – 1.1. – 30.4.2021
tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukainen.

22 Kirkkoherran viran erityiset tarpeet
Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan toimintaa. Tarkemmin
viran tehtäviä on määritelty kirkkojärjestyksessä 6 luvun 13 §:ssä.
Tämän lisäksi viran erityisiä tarpeita mietittäessä voidaan ottaa
huomioon seurakunnan toimintaympäristöstä nousevat tarpeet,
seurakunnan koko ja seurakunnan muut olosuhteet.
Tuomiokapituli voi selvittää viran erityiset tarpeet yhteistyössä
seurakunnan kanssa ennen viran haettavaksi julistamista ja siten ennen
täyttöprosessin varsinaista alkamista. Tämä voi tapahtua esimerkiksi
kuulemalla kirkkovaltuustoa tai seurakuntaneuvostoa. Viran haettavaksi
julistamisen jälkeen tuomiokapitulin ehdollepanossa (välitön vaali) tai
tuomiokapitulin hakijoita koskevassa lausunnossa (välillinen vaali)
huomioidaan otettavia viran erityisiä tarpeita ei tule muuttaa tai lisätä.
Viranhakuilmoitusta varten tarvitaan myös seuraavat tiedot:
 viran palkkaus
 lyhyt organisaation kuvaus
 lisätietojen antajien nimet ja yhteystiedot seurakunnassa
Lisäksi tuomiokapitulista tehdään oikeudet KirkkoHR-järjestelmään
seurakunnan nimeämille henkilöille.
Kun seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt vaalitavasta ja viran
erityisistä tarpeista, tuomiokapituli laatii hakuilmoituksen. Kirkkoneuvosto
käsitteli kirkkoherran viran erityisiä tarpeita kokouksessaan 19.5.2021.
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Kirkkovaltuusto toteaa Hyvinkään seurakunnan kirkkoherran viran
erityisistä tarpeista seuraavaa:
Seurakunnan määrittelemät viran erityiset tarpeet:
Kirkkoherra on valmis pitämään rohkeasti ja avoimesti esillä sanomaa
toivosta, pelastuksesta ja Jumalan rakkaudesta Jeesuksessa
Kristuksessa. Hän on valmis panostamaan heikompien auttamiseen,
erilaisten ihmisten kohtaamiseen ja verkostoitumiseen. Johtajana hän
ymmärtää viestinnän merkityksen muuttuvassa toimintaympäristössä.
Hänellä on vahva näky seurakunnasta yhteisönä, jossa vastuuta
kantavat työntekijät, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset yhdessä.
Hyvinkään seurakunta on suuri itsenäinen seurakunta. Kirkkoherralta
edellytetään kokemusta seurakuntatyöstä pappina sekä kokemusta
hallinnosta ja johtamisesta seurakuntaorganisaatiossa. Tärkeää on
hahmottaa ja osata käytännössä johtaa organisaatioita, jossa on sekä
työala- että aluetyötä. Julistuksessa, palvelussa ja kasvatuksessa on
omat tiiminsä. Seurakunnassa on kolme johtokuntaa ja alueneuvostoja.
Kirkkoherralta odotamme kykyä rakentaa ja johtaa muuttuvissa
olosuhteissa seurakuntaa, jossa ihmiset eivät jää sivusta katsojiksi vaan
sitoutuvat seurakuntaansa. Arvostamme strategista johtajuutta. Lisäksi
arvostamme asennetta ja taitoja, jossa kirkkoherra on valmis yhdessä
seurakuntayhteisön kanssa rakentamaan uutta samalla olemassa
olevaa kunnioittaen.
Asia saatetaan päätöksen jälkeen tuomiokapitulin tiedoksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto toteaa Hyvinkään seurakunnan kirkkoherran viran
erityiset tarpeet seuraavasti:
Seurakunnan määrittelemät viran erityiset tarpeet:
Kirkkoherra on valmis pitämään rohkeasti ja avoimesti esillä sanomaa
toivosta, pelastuksesta ja Jumalan rakkaudesta Jeesuksessa
Kristuksessa. Hän on valmis panostamaan heikompien auttamiseen,
erilaisten ihmisten kohtaamiseen ja verkostoitumiseen. Johtajana hän
ymmärtää viestinnän merkityksen muuttuvassa toimintaympäristössä.
Hänellä on vahva näky seurakunnasta yhteisönä, jossa vastuuta
kantavat työntekijät, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset yhdessä.
Hyvinkään seurakunta on suuri itsenäinen seurakunta. Kirkkoherralta
edellytetään kokemusta seurakuntatyöstä pappina sekä kokemusta
hallinnosta, henkilöstöjohtamisesta sekä johtamisesta
seurakuntaorganisaatiossa. Tärkeää on hahmottaa ja osata
käytännössä johtaa organisaatioita, jossa on sekä työala- että aluetyötä.
Julistuksessa, palvelussa ja kasvatuksessa on omat tiiminsä.
Seurakunnassa on kolme johtokuntaa ja alueneuvostoja. Kirkkoherralta
odotamme kykyä rakentaa ja johtaa muuttuvissa olosuhteissa
seurakuntaa, jossa ihmiset eivät jää sivusta katsojiksi vaan sitoutuvat
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seurakuntaansa. Arvostamme strategista johtajuutta. Lisäksi
arvostamme asennetta ja taitoja, jossa kirkkoherra on valmis yhdessä
seurakuntayhteisön kanssa rakentamaan uutta samalla olemassa
olevaa kunnioittaen.
Asia saatetaan päätöksen jälkeen tuomiokapitulin tiedoksi.

23 Kirkkoherranvaalin vaalitapa
Kirkkoherranvaali on välitön, jollei seurakunta pyydä välillistä vaalia (KL
23:11§ (6.6.2014/414):
Kirkkoherranvaali
Seurakunnan kirkkoherran valitsevat tässä vaalissa äänioikeutetut
jäsenet (kirkkoherran välitön vaali).
Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä
päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto
tai seurakuntaneuvosto (kirkkoherran välillinen vaali).
Päätös välillisen vaalin toimittamisesta tulee tehdä ennen viran
haettavaksi julistamista.
Kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuutetuille pidettiin perehdytys vaalista
Hyvinkäällä 21.4.2021 (materiaali toimitettu jäsenille sähköpostilla
27.4.).
Hyvinkään kirkkoherra valittiin vuonna 2000 välittömällä vaalilla.
Vaalitapaa harkittaessa on syytä ottaa huomioon muun muassa
seurakunnan jäsenten kiinnostus seurakunnan ja kirkkoherran tehtäviä
kohtaan seurakuntalaisten aktiivisuus vaikuttaa seurakunnan toimintaan
paikallinen äänestysaktiivisuus edellisissä seurakuntavaaleissa tai
kirkkoherran vaaleissa.
Kirkkoneuvosto käsitteli kirkkoherranvaalin vaalitapaa kokouksessaan
19.5.2021.
Ehdotus:
KN

Kirkkovaltuusto pyytää tuomiokapitulilta, että kirkkoherra valitaan
vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto (kirkkoherran välillinen vaali).

Päätös:

Kirkkovaltuusto pyytää tuomiokapitulilta, että kirkkoherra valitaan
vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto (kirkkoherran välillinen vaali).
Keskustelun aikana valtuutettu Inga-Lill Rajala teki vastaehdotuksen,
jonka mukaan kirkkoherranvaali tulisi olla välitön. Ehdotusta kannatti
valtuutettu Mika Leppäaho.
Ennen äänestämistä kirkkovaltuusto piti 10 minuutin tauon ja jatkoi
kokousta klo 20.25.
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Asiasta suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja teki ehdotuksen
äänestystavasta ja äänestysjärjestyksestä: kirkkoneuvoston esitys JAA,
Rajalan vastaehdotus EI ja äänestys tapahtuu nimenhuutoäänestyksenä
aakkosjärjestyksessä. Äänestystapa hyväksyttiin.
Suoritettiin nimenhuutoäänestys.
Kiuttu Pekka
Ala-Paavola Sinikka
Haapamäki Jaakko
Hakala Hanna
Hirvonen Aila
Huuhka Keijo
Jokirinne Hilkka
Kangas-Pusa Katri
Karhunen Tuula
Karppinen Hannele
Koski-Sipilä Eija
Kuronen Aino
Laine Titta
Lanttola Kaisa
Lehto Carita
Leppäaho Mika
Mattila Jenna
Morri Riitta
Myllymäki Anita
Mäkelä Ari
Pahlman Irma
Pietilä Nina
Pyrhönen Niklas
Rainio Jaakko
Rajala Inga-Lill
Raninen Pauliina
Rantala Kyllikki
Rantanen Marjo
Romppanen Lea
Talosela Minttu
Tyni Pekka
Vartiainen Maria
Väliaho Paula

JAA
JAA
JAA
JAA
JAA
JAA
JAA
JAA
JAA
JAA
JAA
JAA
EI
JAA
JAA
EI
JAA
JAA
JAA
JAA
JAA
JAA
EI
JAA
EI
JAA
JAA
JAA
JAA
JAA
JAA
JAA
JAA

Äänestystulos: 29 JAA-ääntä ja 4 EI-ääntä.
Kirkkovaltuusto pyytää tuomiokapitulilta, että kirkkoherra valitaan
vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto (kirkkoherran välillinen vaali).
24
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24 Ilmoitusasioita
1. Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle
Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 24.2. lausunnon Helsingin hallintooikeudelle koskien kirkollisvalitusta, jonka kohteena oli kirkkoneuvoston
päästö 16.12.2020 / § 185, jolla kirkkoneuvosto on päättänyt jättää
oikaisuvaatimuksen tutkimatta tulkittuaan sen saapuneen
oikaisuvaatimusajan jälkeen.
2. Diakoniasihteerin irtisanoutuminen
Diakoniasihteeri Tuija Mattila on irtisanoutunut Hyvinkään seurakunnan
diakoniasihteerin virasta 20.8.2021 lähtien.
3. Red Carpet-sopimus
Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 27.1. Red Carpetin kanssa
neuvotellun yhteistyösopimuksen.
4. Sairaalapastorin valinta
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 31.3. sairaalapastorin virkaan
(vakanssi nro 98) teologian maisteri Sarri Päivänsaari-Vesteniuksen
1.5.2021 alkaen.
5. Toimistosihteerin viran täyttäminen
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 31.3. toimistosihteerin virkaan
Pirkko Armisen.
6. Sairaalapastorin valinta
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 21.4. sairaalapastorin virkaan
(vakanssi nro 97) teologian maisteri Arto Maliniemen.
7. Johtavan diakoniatyöntekijä valinta
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan johtavan diakoniatyöntekijän
virkaan sosionomi (YAMK), diakoni Jukka-Pekka Vaittisen 1.6.2021
alkaen.
8. Kirkkoherra Ilkka Järvisen irtisanoutuminen
Kirkkoneuvosto merkitsi kokouksessaan 19.5. tiedoksi kirkkoherra Ilkka
Järvisen irtisanoutumisen 1.11.2021 alkaen. Kirkkoherran lähtösaarna
on 31.10.2021 Hyvinkään kirkossa.
9. Kiinteistötyöryhmän perustaminen ja jäsenten valinta
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 19.5., että kiinteän- ja irtaimen
omaisuuden tarkastajat valitsevat keskuudestaan ryhmän, jonka
tarkoituksena on käsitellä, kommentoida ja tuoda omaa näkemystään
25

Kirkkovaltuusto 2.6.2021
PÖYTÄKIRJA
kiinteistöpäällikön laatimaan kiinteistöstrategiaesitykseen. Toiseksi
työryhmä käsittelee olemassa olevia rakennus- ja tilatarpeita.
10. Hallintopäällikön irtisanoutuminen
Kirkkoneuvosto merkitsi kokouksessaan 19.5. tiedoksi hallintopäällikkö
Mikke Mäen irtisanoutumisen 29.5. alkaen.
Kirkkoneuvosto
keskiviikko 16.6.
keskiviikko 25.8.
keskiviikko 22.9.
keskiviikko 20.10.
keskiviikko 24.11.
keskiviikko 15.12.
Kirkkovaltuusto
keskiviikko 27.10.
keskiviikko 8.12.
25 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25 ja antoi valitusosoituksen
liitettäväksi pöytäkirjaan.
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