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KOKOUSAIKA

Keskiviikko 15.4.2020 klo 18.30 – 19.15
KOKOUSPAIKKA

Hyvinkään kirkko
SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Kiuttu Pekka, pj
Ala-Paavola Sinikka
Haapamäki Jaakko
Hakala Hanna
Hirvonen Aila
Hujanen Susanna
Huuhka Keijo
Jokirinne Hilkka
Kangas-Pusa Katri
Karhunen Tuula
Karppinen Hannele
Koski-Sipilä Eija
Kuronen Aino
Laine Titta
Lehto Carita
Leppäaho Mika
Linna-Pirinen Tuija
Kirkkoneuvosto:
Järvinen Ilkka, pj
Korpiaho Matti
Ollikainen Ossi-Pekka
Pallonen Jouni

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Yrttiaho Kati
Visa Hämäläinen
Virpi Koivisto
Pohjoispuro Tea
Mikke Mäki

ASIAT
ALLEKIRJOITUS

PÖYTÄKIRJA ON
TARKASTETTU

Hämeenkatu 16
etänä
etänä
etänä
etänä
etänä
etänä
etänä

etänä

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
Vartiainen Maria
Väliaho Paula
Tauriainen Tarja
Söderholm Seppo

etänä

talousjohtaja
vs.talousjohtaja,
kiinteistöpäällikkö
vs.kirkkoherra,
vastuukappalainen
vs. johtava tiedottaja
hallintosihteeri

poissa

poissa
etänä
etänä
poissa

poissa
poissa
varajäsen
varajäsen

poissa
poissa
poissa

9 - 16
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Pekka Kiuttu
Hyvinkäällä 15.4.2020

Mikke Mäki

Allekirjoitukset

Aino Kuronen

etänä
etänä

Tuula Karhunen

etänä
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9
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30 ja piti alkuhartauden.
10
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 8.4.2020 ja se on ollut
nähtävänä seurakunnan virallisella ilmoitustaululla seurakuntakeskuksessa
7.–15.4.2019.
Kirkkohallituksen 24.3.2020 antamassa väliaikaisessa määräyksessä
seurakuntien ja seurakuntayhtymien sekä kirkkohallituksen hallinnosta
poikkeusoloissa todetaan:
2§
Jos seurakunnan tai seurakuntayhtymän toimielintä taikka kirkkohallitusta tai
sen toimielintä ei saada koolle poikkeusoloissa, voidaan toimielimen kokous
järjestää sähköisesti. Sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi
todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä.
Yleisöllä on oltava mahdollisuus seurata kirkkovaltuuston tai yhteisen
kirkkovaltuuston julkista kokousta myös siltä osin kuin kokoukseen osallistutaan
sähköisesti.

Ehdotus:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin 33 valtuutetusta olevan paikalla 30
varsinaista valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. Etäyhteydellä Teamsin kautta
kokoukseen osallistui 14 varsinaista jäsentä. Varavaltuutetuista olivat paikalla
Seppo Söderholm ja Tarja Tauriainen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Yleisö pääsi seuraamaan kokousta erillisestä tilasta, kirkon yläparvelta, josta oli
videotykillä heijastettu myös sähköinen kokousnäkymä.
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11
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi kokoustilassa läsnä olevaa valtuutettua.
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päätyttyä. Tarkastettu pöytäkirja
pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 16.4. – 15.5.2020 viraston
aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan
virallisella ilmoitustaululla 16.–23.4.2020.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aino
Kuronen ja Tuula Karhunen.

12
Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:

Valtuutetuille jaettu esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.
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13
Talousjohtaja Kati Yrttiahon irtisanoutuminen
Talousjohtaja Kati Yrttiaho ilmoittaa irtisanoutuvansa 3.5.2020. lukien
talousjohtajan virasta (liite 1).
Talousjohtajan viran johtosäännön 3 § mukaan talousjohtajan viranhaltijan ottaa
virkaan ja vapauttaa siitä kirkkovaltuusto.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.3.2020 esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto myöntää eron talousjohtaja Kati Yrttiaholle 3.5.2020 lukien.
Ehdotus:
KN

Kirkkovaltuusto myöntää eron talousjohtaja Kati Yrttiaholle 3.5.2020 lukien.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Talousjohtaja Kati Yrttiaholle myönnettiin
ero.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja esitti kiitoksen Kati Yrttiaholle työpanoksesta
ja toivotti hyvää jatkoa tulevaan.

14
Helenenkatu 31 tonttikiinteistön myynti
Helenenkatu 31 tontista on tehty esisopimus FH-invest Oy:n kanssa.
Esisopimus on hyväksytty kirkkohallituksessa. FH-invest haluaa
yhteistyökumppaninsa OP tonttirahasto Ky:n ostavan tontin. Maanmittauslaitos,
kirkkohallitus ja kaupanvahvistaja edellyttävät, että kauppakirjassa oleva
ostajan nimi on sama kuin esisopimuksessa. Esisopimusta joudutaan
muuttamaan ostajan nimen osalta liitteen 2 mukaisesti. FH-investin kanssa on
neuvoteltu esisopimusta suuremmasta käsirahasta, jotta seurakunta vakuuttuisi
uuden ostajan ostoaikeesta. FH invest Oy on korottanut käsirahan suuruuden
88 649,25 euroon.
Jotta rakennushanke pysyisi aikataulussa, on ostajan nimenmuutos vietävä
vahvistettavaksi Kirkkohallituksen kokoukseen 8.6.2020.
Ehdotus:
KN

Kirkkovaltuusto hyväksyy muutoksen Hyvinkään seurakunnan ja FH-invest
Oy:n väliseen esisopimukseen (liite 2) ja alistaa päätöksen kirkkohallituksen
hyväksyttäväksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyy muutoksen
Hyvinkään seurakunnan ja FH-invest Oy:n väliseen esisopimukseen ja alistaa
päätöksen kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
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15
Ilmoitusasioita
Vs. kirkkoherra Virpi Koivisto kertoi kirkkovaltuustolle seurakunnan
toiminnasta poikkeusolojen aikana. Moni seurakunnan työntekijä on jäänyt
tekemään mahdollisuuden mukaan etätyötä. Työntekijöitä on saatettu siirtää eri
tehtäviin. Pitopalvelu oli suljettuna hetken, mutta aloittaa jälleen toimintansa.
Kirkkoherranvirasto palvelee puhelimitse ja sähköisesti. Taloustoimistossa on
paikan päällä aina yksi henkilö ja muut työntekijät tekevät etätyötä.
Hautaustoimea säätelevät tarkat säädökset.
Jumalanpalvelukset järjestetään sanajumalanpalveluksina, jotka ovat nähtävissä
netin puolella. Toimitukset järjestetään sovitusti, osa toimituksista on siirretty
pidettäväksi myöhemmin. Lähetystyössä on järjestetty etätapaamisia lähettien
kanssa.
Kasvatuksen palvelut ovat siirtyneet pitkälti nettiin, jossa hyödynnetään eri
ohjelmapalveluja ja toiminta on pysynyt monipuolisena. Rippikoulut on
siirretty toistaiseksi pidettäväksi myöhemmin. Piispoilta odotetaan
rippikoulujen järjestämiseen tarkempia ohjeita. Rippikoulutyöryhmä
suunnittelee vaihtoehtoisia järjestelyjä.
Palvelun puolella diakonian osalla asiakaspalvelu on jatkunut normaalisti.
Sairaalasielunhoidon osalta on hyvin varauduttu vallitsevaan tilanteeseen.
Tarpeen tulleen pappeja siirtyy auttamaan sairaalapappeja.
Perheneuvonnassa on siirrytty etävastaanottoon ja vastaanottosihteerin
toimenkuvaa on laajennettu.
Viestinnässä toimitaan normaalisti ja päivitetään paljon nettiin erilaista
aineistoa.
Suunnitteilla on virtuaalisten kirkkokahvien järjestäminen.
16
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.15 ja antoi valitusosoituksen
liitettäväksi pöytäkirjaan.

