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KIRKKOVALTUUSTO 3/2021
Aika

keskiviikko 27.10.2021 klo 18.30‒19.08

Paikka

juhlasali, Hyvinkään seurakuntakeskus, Hämeenkatu 16

SAAPUVILLA OLLEET

Kiuttu Pekka, pj
Ala-Paavola Sinikka
Haapamäki Jaakko
Hakala Hanna
Hirvonen Aila
Huuhka Keijo
Jokirinne Hilkka
Kangas-Pusa Katri
Karhunen Tuula
Karppinen Hannele
Kuronen Aino
Laine Titta
Lehto Carita
Leppäaho Mika
Linna-Pirinen Tuija
Löytty Aino (varajäsen)

POISSA

Koski-Sipilä Eija, Pahlman Irma

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

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
Järvinen Ilkka, kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.
Koivisto Virpi, vs. (vt.) kirkkoherra
Pallonen Jouni, kirkkoneuvoston jäsen
Perander Pasi, talousjohtaja
Pohjoispuro Tea, vs. johtava tiedottaja (poissa 32 §:n aikana)
Isokuortti Anne, ma. hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
ASIAT 26‒35
ALLEKIRJOITUS
Pekka Kiuttu
puheenjohtaja

Anne Isokuortti
pöytäkirjanpitäjä
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26 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.31 virrellä 928 ja rukouksella.
27 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokouskutsu asialistoineen 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 läsnä (KL 7:4, 1).
Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty valtuutetuille 20.10. ja nähtävänä
seurakunnan virallisella ilmoitustaululla seurakuntakeskuksessa 20.–27.10.2021.
Esitys:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin 33 valtuutetusta olevan paikalla 31
varsinaista valtuutettua ja yksi varavaltuutettu, Aino Löytty. Kokous todettiin
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

28 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Esitys:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Hilkka Jokirinne ja Karhunen Tuula.
Pöytäkirja tarkastetaan 29.10.2021 kirkkoherranvirastossa. Tarkastettu
pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 1.– 15.11.2021 viraston
aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan
virallisella ilmoitustaululla 1.–8.11.2021.

Päätös:

Esitysten mukainen.

29 § Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
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Esitys:

Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

30 § Kirkollisveroprosentti vuodeksi 2022
Kirkkovaltuuston tulee päättää seurakunnan vuoden 2022 tuloveroprosentista
(kirkollisvero) 17.11.2021 mennessä. Vuoden 2022 talousarvioesitys on laadittu
nykyisen kirkollisveroprosentin mukaisesti. Kuluvan vuoden talousarvio on
alijäämäinen ja samoin esivuodeksi suunniteltu. Tarkemmat käytännön toimet
talouden tasapainottamiseksi suunnitellaan ensi kevääksi ja tehdään esitys
kirkkoneuvostolle vuoden 2023 talousarvion kehyksestä. Tässä yhteydessä
arvioidaan myös kirkollisveroprosentin suuruutta tulevaisuudessa. Nyt
veroprosenttiin ei esitetä muutosta
Esitys:
KN

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää, että Hyvinkään
seurakunnan tuloveroprosentti on 1,25 vuonna 2022. (KN 8/2021, § 153)

Päätös:

Esityksen mukainen.

31 § Lausunto Lahden seurakuntayhtymälle uusien seurakuntien liittymisestä Lahden
aluekeskusrekisteriin
Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt pyytää
lausunnot Hauhon, Lammin ja Oriveden seurakuntien liittymisestä Lahden
aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 lukien. Lausuntopyyntö on kohdistettu
aluekeskusrekisterin nykyisille jäsenseurakunnille, Hyvinkään seurakunta
mukaan luettuna.
Hyvinkään seurakunta liittyi yhdessä yhdeksän muun seurakunnan kanssa
Lahden aluekeskusrekisteriin 1.9.2021, jonka jälkeen jäsenseurakuntia on
yhteensä 21 ja yhteen laskettu jäsenmäärä noin 300 000.
Hauhon, Lammin ja Oriveden seurakunnat ovat anoneet liittymistä Lahden
aluekeskusrekisteriin ja heille esitetään saman sisältöistä sopimusta kuin
esimerkiksi Hyvinkään seurakunnalla on.
Lahden yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen esittelytekstin mukaan aluekeskusrekisterin vuosikokouksessa on keskusteltu aluekeskusrekisterin tulevaisuuden
näkymistä ja todettu, että laajenemisesta ei todennäköisesti ole rekisterille
taloudellista hyötyä. Olemassa olevan aluekeskusrekisterin on toisaalta otettava
vastuuta tarjoamalla halukkaille seurakunnille mahdollisuus liittyä mukaan.
Uusien jäsenten liittymisellä ei ole vaikutusta Hyvinkään seurakunnan asemaan
Lahden aluekeskusrekisterissä.
Esitys:
KN

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Hyvinkään seurakunnan
lausuntona todetaan, että sillä ei ole huomautettavaa Hauhon, Lammin ja
Oriveden seurakuntien liittymisestä Lahden aluekeskusrekisteriin.
(KN 8/2021, § 154)

Päätös:

Esityksen mukainen.
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32 § Johtavan tiedottajan virkanimikkeen muuttaminen viestintäpäälliköksi
Hyvinkään seurakunnassa on vuodesta 2007 ollut johtavan tiedottajan virka.
Toukokuusta 2019 alkaen johtavan tiedottajan virkaa on hoidettu sijaisjärjestelyin monesta syystä. Mahdollista viran vakinaista täyttöä varten virkanimikkeen
muutos on tarpeellinen tehtävän sisällön ja virkanimikkeen yhtenäistämisen
vuoksi. Johtava tiedottaja -nimikettä ei nykyisin juurikaan käytetä. Nimike
viestintäpäällikkö vastaa paremmin tehtävää, joka käsittää seurakunnan koko
viestinnän eri tehtäväalueista vastaamisen ja niiden kehittämisen samoin kuin
muun henkilöstön opastamisen viestinnässä. Nimikemuutoksen jälkeen
viestinnän toimistoon kuuluisi viestintäpäällikön lisäksi tiedottaja. Nimikemuutos
ei vaikuta viran palkkauksen vaativuusryhmään.
Tea Pohjoispuro poistui pykälän käsittelyn ajaksi.
Esitys:
KN

Johtava tiedottaja -virkanimike muutetaan nimikkeeksi viestintäpäällikkö
(KN 9/2021).

Päätös:

Esityksen mukainen.

33 § Eropyyntö Hyvinkään srk:n luottamushenkilötehtävistä ja uusien jäsenten kutsuminen tilalle
Kirkkovaltuuston jäsen Susanna Hujanen on 21.5.2021 pyytänyt eroa
kirkkovaltuustosta sekä varajäsenyydestä kirkkoneuvostossa ja julistusjohtokunnassa (liite 1). Hän on estynyt hoitamaan luottamustehtäviään.
Kirkkolain 23 luvun 4 § mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Susanna Hujasen eropyynnön
seurakunnan luottamushenkilötehtävistä (KN 6/2021, § 115). Susanna Hujasen
tilalle tulee Tulkaa kaikki -valtuustoryhmän 1. varajäsen Minttu Talosela.
Kirkkovaltuusto valitsee varajäsenen kirkkoneuvostoon sekä julistusjohtokuntaan.
Esitys:
KN

Kirkkovaltuusto
1. myöntää Susanna Hujaselle eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä sekä
kirkkoneuvoston ja julistusjohtokunnan varajäsenyydestä.
2. Susanna Hujasen tilalle valtuustoryhmän I seuraava varajäsen Minttu
Talosela kutsutaan kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi. Jäljellä oleviksi
kausiksi kirkkovaltuuston varajäseneksi valitaan Paula Väliaho ja sekä
kirkkoneuvoston että julistusjohtokunnan varajäseneksi valitaan Anna-Leena
Klemetti-Falenius.

Päätös:

1. Susanna Hujasen ero myönnettiin.
2. Susanna Hujasen tilalle valittiin kirkkovaltuuston varsinainen jäsen ja
toimielimien varajäsenet esityksen mukaan.
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34 § Ilmoitusasiat
Merkitään tiedoksi kirkkoherran vaalin aikataulu:
 1.11. klo 18 avoin yleisötilaisuus Hyvinkään kirkossa, kirkkovaltuutettujen
tilaisuus kuulla hakijoita ennen valintaa
 4.11. kirkkoneuvosto valitsee soveltuvuusarviointeihin lähetettävät
 24.11. kirkkoneuvosto tekee ehdotuksen virkaan valittavasta
 8.12. kirkkovaltuusto tekee valinnan
Kirkkovaltuustosta kaikki paikalle, koska todennäköisesti tulee äänestys.
Kokoukseen tulee materiaalia.
Ehdotettu että materiaalin voisi noutaa. Käytämme kuriiria toimittamisessa.
Todettiin, että kirkkoneuvoston jäsenet eivät voi osallistua kokoukseen, silloin
kun valtuutetut käsittelevät henkilöitä suljetuin ovin.
Seuraavat kokoukset

Kirkkoneuvosto
torstai 4.11.
keskiviikko 24.11.
keskiviikko 15.12.
Kirkkovaltuusto
keskiviikko 8.12.

35 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.08 ja antoi valitusosoituksen liitettäväksi
pöytäkirjaan.

