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Kokouksen avaus
Alkuvirren 397 ja hartauden jälkeen Virpi Koivisto avasi kokouksen.

29
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on lähetetty jäsenille 15.2.2018.
Ehdotus:

Kokous todetaan KJ 9:1 §:n ja KL 7:4 §:n mukaisesti lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

30
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kyllikki Rantala ja Mika Valtonen. Pöytäkirja
tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 26.2.2018.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 27.2. –
12.3.2018 viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä
on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 27.2. – 6.3.2018.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

31
Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:

Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.
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Rauhannummen vainajakylmiön tarjouspyyntö (Husso)
Osana Rauhannummen kappelin korjaushanketta uusitaan vainajakylmiö.
Nykyinen kylmiö on liian pieni suhteessa hautaus- ja tuhkaustoimintaan.
Erityisesti krematoriotoiminta yhden uunin varassa hoidettuna tarvitsee
kylmätilaa normaalin tuhkaustoiminnan sekä huolto- ja korjausseisakkien
ajaksi. Nykyisessä kylmiössä on paikka 22 vainajalle kahdessa eri tasossa.
Tavoitteena on laajentaa kylmäsäilytystilaa ja saada säilytyspaikat kolmeen
tasoon päällekkäin, jolloin säilytyspaikkoja tulisi yhteensä 66. Haasteena
toteutuksessa on huonetilan rakenteellinen korkeus.
Tavoitteena on purkaa vanha kylmiö ja rakentaa uusi kylmiö kahdessa osassa
siten, että käyttökatkos jäisi mahdollisimman lyhyeksi.
Uusien kylmälaitteiden hankintakustannukseksi on hankesuunnitteluvaiheessa
arvioitu 150 000 euroa. Kylmälaitteiden lisäksi uusitaan katafalkkivaunut ja
arkkulaverit. Lisäksi suunnittelun aikana selvitetään ja arvioidaan mahdollisuutta käyttää uuden kylmiön lauhdelämpöä osana rakennusten lämmitystä.
Hankinta ylittää kansallisen tavarahankintojen kilpailutusrajan (60 000 €), joten
hankintailmoitus tulee julkaista julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa. Tarjouspyyntö ja muut asiakirjat ovat liitteenä 1.
Ehdotus:

Hyväksytään tarjouspyyntöasiakirja.
Julkaistaan tarjouspyyntöasiakirja julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa. Lähetetään julkaisun jälkeen tarjouspyyntö sähköisesti
suoraan liitteessä mainituille yrityksille, joiden tiedetään toimittavan vainajakylmiöitä.

Päätös:

Hautaustoimen päällikön Markku Husson suorittaman esittelyn ja keskustelun
jälkeen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen siten muutettuna, että
tarjouspyyntö päätettiin lähettää Markku Husson kokouksessa tekemän esityksen mukaan myös liitteessä mainittujen kolmen yrityksen lisäksi Tekmur
Oy:lle. Tarjousten viimeinen jättöpäivä on 19.3.2018.
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Kytäjän alueneuvostoon uusi varajäsen
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 24.1.2018 Kytäjän alueneuvostoon
edesmenneen Tauno Löytyn tilalle varsinaiseksi jäseneksi varajäsenen
tehtävästä Matti Skytän ja hänelle esitettiin ja valittiin varajäseneksi Aimo
Tuominen.
Aimo Tuominen on jo vuoden 2017 alussa valittu Kytäjän alueneuvostoon
Jukka Uusitalon varajäseneksi vuosiksi 2017 --- 2018.
Ehdotus:

Valitaan Kytäjän alueneuvostoon Matti Skytälle uusi varajäsen vuoden 2018
loppuun saakka.

Päätös:

Kytäjän alueneuvoston jäsenen Matti Skytän varajäseneksi vuoden 2018
loppuun valittiin yksimielisesti Taisto Heimosen esityksestä Marika
Rouhiainen.

34
Kirkkovaltuustoon uusi jäsen Matti Herojan tilalle
Kirkkolain 23 luvun 7 §:ssä todetaan, että ”jos seurakuntavaaleilla valittu
luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään
ero tai hänet pidätetään, taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen
kutsutaan varajäsen”.
Kirkkovaltuuston jäsen Matti Heroja menehtyi sairauteen 17.1.2018.
Ehdotus:

Esitetään kirkkovaltuustolle, että Matti Herojan tilalle kirkkovaltuuston
jäseneksi vuoden 2018 loppuun kutsutaan III valtuustoryhmän järjestyksessä
seuraava varajäsen Arto Maliniemi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Julistusjohtokuntaan uusi varajäsen
Kirkkolain 23 luvun 7 §:ssä todetaan, että ”jos seurakuntavaaleilla valittu
luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään
ero tai hänet pidätetään, taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen
kutsutaan varajäsen. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi
toimikaudeksi uusi luottamushenkilö”.
Julistusjohtokunnan varajäsen Matti Heroja menehtyi sairauteen 17.1.2018.
Matti Heroja toimi julistusjohtokunnassa Matti Korpiahon varajäsenenä.
Ehdotus:

Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuoden 2018 loppuun julistusjohtokuntaan uuden varajäsenen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

36
Taidetoimikuntaan uusi jäsen
Kirkkolain 23 luvun 7 §:ssä todetaan, että ”jos seurakuntavaaleilla valittu
luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään
ero tai hänet pidätetään, taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen
kutsutaan varajäsen. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi
toimikaudeksi uusi luottamushenkilö”.
Taidetoimikunnan jäsen Matti Heroja menehtyi sairauteen 17.1.2018.
Taidetoimikunnassa ei ole varajäseniä.
Ehdotus:

Valitaan taidetoimikuntaan vuoden 2018 loppuun uusi jäsen.

Päätös:

Taidetoimikunnan jäseneksi vuoden 2018 loppuun valittiin yksimielisesti
Nina Pietilän esityksestä Inga-Lill Rajala.
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Marraskuussa 2018 pidettävien seurakuntavaalien äänestyslippujen ja
muiden vaaliasiakirjojen tilaaminen
Kuluvan vuoden marraskuussa pidetään seurakuntavaalit, joissa seurakunnalle
valitaan kirkkovaltuusto. Seurakuntayhtymään kuuluville seurakunnille valitaan
puolestaan kullekin seurakuntaneuvosto ja seurakuntayhtymän yhteiseksi
päättäväksi elimeksi yhteinen kirkkovaltuusto.
Vaaliasiakirjojen tilaaminen
Kirkkohallitus huolehtii seurakuntavaaleissa tarvittavien asiakirjojen painattamisesta. Kirkkohallitus toteuttaa vaaliasiakirjojen painamisen yhteistyössä
Grano Oy:n kanssa. Seurakunnat tilaavat vaaliasiakirjat suoraan Crano Oy:n
verkkokaupasta tilauslomakkeella 28.2.2018 mennessä. Äänestyslippujen ja
muiden vaalissa tarvittavien asiakirjojen painosmäärän selville saamiseksi
seurakunnassa tulee arvioida tarvittavien äänestyslippujen ja muiden asiakirjojen lukumäärä, sekä tehdä tilaus tuon arvion perusteella.
Äänestysliput
Vaalit toimitetaan siten, että jokainen äänestäjä äänestää valkoisella äänestyslipulla kirkkovaltuuston/yhteisen kirkkovaltuuston ehdokasta ja oranssilla
äänestyslipulla seurakuntaneuvoston ehdokasta. Äänestysliput on tilattava eikä
niitä voi painattaa tai kopioida seurakunnassa.
Seurakuntayhtymään kuuluvat äänioikeutetut voivat äänestää ennakkoon myös
yhtymään kuulumattomissa seurakunnissa. Tämän vuoksi myös yhtymään
kuulumattomien seurakuntien tulee tilata oransseja äänestyslippuja ennakkoäänestäjiä varten.
Muut vaaliasiakirjat
Äänestyslippujen lisäksi ennakkoäänestyksessä tarvittavat vaalikuori ja lähetekuori on tilattava.
Seurakunnat voivat tilata myös ennakkoäänestyksessä tarvittavia muita asiakirjoja eli ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen lähetekirjeitä, ilmoittautumislomakkeita kotiäänestykseen sekä luetteloita ennakolta äänestäneistä.
Nämä lomakkeet löytyvät maaliskuussa myös verkosta.
Vaaleja varten tullaan seurakunnissa perustamaan valitsijayhdistyksiä
ehdokkaiden nimeämistä varten. Valitsijayhdistys perustetaan valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjalla, johon liitetään ehdokkaan suostumus ja
vakuutus -lomake ja asiamiehen vakuutus –lomake. Myös näitä lomakkeita
voi tulostaa verkosta.
Määräaikaan mennessä tilatut vaaliasiakirjat postitetaan seurakuntiin 30.4.2018
mennessä.

HYVINKÄÄN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto
21.2.2018
8
32
_____________________________________________________________________________________
Vuonna 2014 kirkkoneuvosto päätti tilata äänestyslippuja 6000 kappaletta,
seurakuntaneuvoston oransseja äänstyslippuja 50 kappaletta ja ennakkoäänestysasiakirjoja 4000 kappaletta.
Edellisten vaalien lukuja:

Ehdotus:

v. 2014 oli äänestäneitä 4250
joista ennakkoääniä 2568

äänestysprosentti 15,8

v. 2010 oli äänestäneitä 4658
joista ennakkoääniä 2213

äänestysprosentti 16,6

v. 2006 oli äänestäneitä 3623
joista ennakkoääniä 1490

äänestysprosentti 13,2

v. 2002 oli äänestäneitä 4161
joista ennakkoääniä 1662.

äänestysprosentti 15,4

Tilataan äänestyslippuja ja muita vaaliasiakirjoja seuraavasti:
Kirkkovaltuuston vaalin
- valkoisia äänestyslippuja 6000 kappaletta
- valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja ja asiamiehen hakemuksen
lomakkeita tulostetaan itse
- ehdokkaan suostumuslomakkeet tulostetaan itse.
Seurakuntaneuvoston vaalin
- oransseja äänestyslippuja 100 kpl
Ennakkoäänestyksen
- lähetekirjeitä, lähetekuoria ja vaalikuoria kutakin 3000 kpl
- ilmoituslomakkeita kotiäänestyksestä tulostetaan itse
- luettelolomakkeet tulostetaan itse.

Päätös:

Tilaukset tehdään päätösehdotuksen mukaisesti.
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Mahdollinen äänestysaluejako seurakuntavaaleissa 2018
Kirkolliskokouksen marraskuussa 2017 kirkkolakiin ja kirkon vaalijärjestykseen hyväksymien vaalisäännöksiä koskevien muutosten mukaan
seurakuntavaalit pidetään vuonna 2018 marraskuun 3. sunnuntaina, eli
18.11.2018. Kirkkolain muutos vaatii voimaan tullakseen vielä eduskunnan
hyväksynnän. Tavoitteena kirkkohallituksen mukaan on, että muutokset tulevat
voimaan tämän vuoden keväällä.
Uusien säännösten mukaan ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin
6. – 10.11.2018. Ennakkoäänestyspaikat määrää vaalilautakunta. Vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja –avustajan kelpoisuussäännökset tiukentuvat, silla seurakuntavaaleissa ehdokkaana oleva ja hänen läheisensä eivät enää
voi toimia näissä tehtävissä.
Varsinaisena vaalipäivänä jokaisessa seurakunnassa on yksi tai useampi
äänestyspaikka, jonka tulee olla avoinna klo 11 – 20. Jos seurakunnan alue on
laaja ja tarvitaan useampi äänestyspaikka varinaisena vaalipäivänä, tulee
seurakunta jakaa äänestysalueisiin. Tällöin myös seurakunnan äänioikeutetuista
jäsenistä tehtävät luettelot, eli äänioikeutettujen luettelot, tehdään äänestysalueittain. Jos seurakunnassa ei ole käytössä äänestysalueita, muodostetaan yksi
yhtenäinen äänioikeutettujen luettelo. Äänestysalueisiin jakautuminen tulee
ilmoittaa kirkkohallitukseen huhtikuun loppuun mennessä.
Päätös äänestysalueisiin jakautumisesta on tehtävä ennen kuin vaalilautakunta
asetetaan, jotta vaalilautakuntaan ja äänestysalueen vaalien toimittamisesta
vastuussa oleviin jaostoihin osataan valita tarpeellinen määrä jäseniä.
Vuonna 2014 kirkkovaltuusto päätti, että äänestysalueita seurakuntavaaleissa
on yksi, koko Hyvinkään seurakunnan alue, äänestyspaikkana lain mukaisesti
kirkko.
Mikäli äänestysaluejakoa harkitaan esitettäväksi, on syytä tiedostaa muutamia
seikkoja:
1. Vaalilautakunnassa on oltava niin paljon jäseniä ja varajäseniä, että samanaikaisesti eri alueilla toimivat jaostot ovat päätösvaltaisia.
2. Vaaliluettelo on laadittava aluekohtaisesti jaettaviksi osavaaliluetteloiksi,
(Kirjuriin muodostetaan digitoidut äänestysalueet, alueiden rajat tulee
piirtää Kirjuriin 31.5.2018 mennessä).
3. Jokaiselle äänioikeutetulle on lähetettävä tieto äänioikeudesta ja omasta
äänestyspaikasta.
4. Taloudelliset kysymykset.
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Ennakkoäänestyksen järjestäminen useammassa paikassa antaa mahdollisuuden
saada vaaliin alueellista kattavuutta. Ennakkoäänestyksessä ei ole mukana
vaaliluetteloa eikä päätösvaltaista vaalilautakuntaa, joten se toimii kevyemmällä
organisaatiolla.
Kirkkovaltuusto päätti v. 2014, että äänestysalueita on yksi, koko Hyvinkään
seurakunnan alue, äänestyspaikkana lain mukaisesti kirkko.
Ehdotus:

Esitetään kirkkovaltuustolle, että seurakuntavaaleissa Hyvinkään seurakunnassa
on yksi äänestysalue, koko Hyvinkään seurakunnan alue, äänestyspaikkana
Hyvinkään kirkko.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

39
Vaalilautakunnan valitseminen seurakuntavaaleja varten
Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 4 §:n mukaan seurakuntavaalit toimittaa
vaalilautakunta, joka tulee asettaa viimeistään vaalivuoden toukokuussa.
Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan ja vaalilautakunta
ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.
Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan itselleen varapuheenjohtajan. Vaalilautakunnan sihteerinä toimii hallintosihteeri johtosääntönsä
perusteella.
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 1/2018 on informaatiota vaalilautakunnan
jäsenten esteellisyyskysymyksistä. Yleiskirjeessä todetaan, että ”Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa,
sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä
varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa
avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää
henkilöä. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita enemmän jäseniä kuin laissa
edellytetään sekä riittävästi varajäseniä”.
Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 12.3.2014 vaalilautakuntaan puheenjohtajaksi kirkkoherra Ilkka Järvisen ja varsinaisiksi jäseniksi Taisto Heimosen,
Esa Hintikan, Eeva-Liisa Paanasen, Tapio Piilolan, Liisa Pullin ja Marja-Leena
Virtasen.
Varajäseniksi valittiin Aila Haapamäki, Jaana Piilola, Ritva Rousi, Hilkka
Häkkilä, Martti Sarjanen ja Yrjö Hutri.
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Ehdotus:

Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu
kirkkoherran lisäksi kahdeksan muuta jäsentä sekä kahdeksan varajäsentä ja että
kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

40
Rahavarojen sijoittaminen (Yrttiaho)
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 §:n toisen momentein kohdan 7 mukaan
kirkkoneuvosto päättää rahavarojen sijoittamisesta, milloin se ei kuulu
talousjohtajalle. Ohjesäännön 13 §:n kohdassa 8 sama on todettu seuraavasti:
”Talousjohtaja päättää kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa seurakunnan
varojen sijoittamisesta”.
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt 22.2.2017 ohjeen ”Seurakunnan rahavarojen
sijoitustoiminnan ohje 2017”. Ohje on erillisenä liitteenä.
Talousjohtajan tulee päättää rahavarojen sijoituksista enintään vuoden pituisiksi
jaksoiksi ja joukkolainasijoituksista hyväksytyn sijoitusohjeen mukaisesti.
Sijoitustoiminnassa tulee noudattaa kirkkoneuvoston hyväksymää seurakunnan
rahavarojen sijoittamisohjetta.
Ehdotus:

Talousjohtaja päättää rahavarojen sijoituksista enintään vuoden pituisiksi
jaksoiksi ja joukkolainasijoituksista sijoitussuunnitelman rajoissa.
Sijoitustoiminnassa tulee noudattaa kirkkoneuvoston hyväksymää seurakunnan
rahavarojen sijoitustoiminnan ohjetta (22.2.2017).

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Selvitys sijoituksista vuonna 2017 ja rahastojen sisäisen korkoprosentin
hyväksyminen (Yrttiaho)
Talousjohtajan tulee laatia seurakunnan rahavarojen sijoitustoiminnan ohjeen
mukaan vuosittain kirkkoneuvostolle selvitys sijoitustoiminnasta, käytetyistä
sijoitusmuodoista ja sijoitusten tuotosta.
Seurakunnan sijoitustoiminnan ohje päivitettiin vuonna 2017.
Yleinen korkotaso oli lähes historiallisen matalalla tasolla vuonna 2017; viiden
vuoden valtion obligaatioiden keskikorko oli -0,21 % (-0,35 % v.-16) ja 12
kuukauden markkinakorko -0,15 %.(-0,34 % v.-16)
Seurakunnan pitkäaikaisten sijoitusten (joukkovelkakirjalainat ja tuottoosuudet) toteutunut tuotto oli noin 3,25 % (4,0 % v.-16) vuonna 2017.
Seurakunnan lyhytaikaisten (alle vuosi) sijoitusten keskituotto oli noin 0,5 %
(0,9 % v.-16). Tuottotavoitteeksi asetettu pitkien ja lyhyiden sijoitusten
tuottotaso (pitkäaikaisissa sijoituksissa valtion viiden vuoden sijoitusarvopapereiden ja vapaille käteisvaroille vähintään kolmen kuukauden
markkinakorkoa vastaava tuotto) toteutui sijoituksissa.
Seurakunnan kirjanpidolliset korko- ja sijoitustuotot olivat 151.507 euroa
(132.680 euroa vuonna 2016). Talousarvion budjetoidut korko- ja sijoitustuotot
162.500 euroa alittuivat 10.993 eurolla. Korkoyhteenveto on liitteessä 2.
Seurakunnan rahavarat olivat vuoden lopussa 5,2 milj. euroa, missä oli lisäystä
278.000 euroa. Haudanhoitosopimusten ja rahastojen osuus varoista oli 634.892
euroa (588.000 € v.-16).
Seurakunnan pitkäaikaisten hautainhoitosopimusten ja rahastojen varat on
sijoitettu yhdessä seurakunnan muiden rahavarojen kanssa, ja niille maksetaan
pitkäaikaisimpien sijoitusten mukainen sisäinen korkotuotto. Koroksi esitetään
3,6 % (4,0 % vuonna 2016), mikä vastaa vuoden aikana olleiden erilaisten
pitkäaikaisimpien sijoitusten keskituottoa (joukkolainat ja tuotto-osuudet).
Hautainhoitosopimusten ja rahastojen korkotuotto ja samalla seurakunnan
(sisäinen) korkokulu oli siten yhteensä 21.856 euroa vuonna 2017
(24.085€ v. 2016).
Liite 2: Yhteenveto korkotuotoista vuonna 2017 ”korkoyhteenveto”
(luottamuksellinen)
Liite 3: Yhteenveto sijoituksista 31.12.2017 ”sijoitussalkku”
(luottamuksellinen)
Erillinen liite (edellinen pykälä): Seurakunnan rahavarojen sijoitustoiminnan
ohje 2017, kirkkoneuvosto 22.2.2017
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Ehdotus:

Merkitään selvitys tiedoksi.
Hyvitetään pitkäaikaisten haudanhoitosopimusten sekä lahjoitusrahastojen
varoja 3,6 %:n korolla.

Päätös:

Talousjohtaja Kati Yrttiahon suorittaman asian esittelyn ja keskustelun jälkeen
selvitys merkittiin tiedoksi.
Pitkäaikaisten haudanhoitosopimusten sekä lahjoitusrahastojen varoja
hyvitetään 3,6 %:n korolla.

42
Selvitys tilojen ilmaiskäyttäjistä vuonna 2017 (Yrttiaho)
Seurakunnan tilahinnaston mukaan mm. diakoniset ja eläkeläisryhmät sekä
kristilliset järjestöt saavat vuokrata seurakunnan tiloja veloituksetta.
Liitteenä 4 on tila- ja käyttäjäkohtaista yhteenvetoa tilojen ilmaiskäyttäjistä.
Ehdotus:

Merkitään selvitys tiedoksi.

Päätös:

Selvitys merkittiin tiedoksi.
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Vs. johtavan tiedottajan Inkeri Toiviaisen määräaikainen erityisperuste (Yrttiaho)
Inkeri Toiviainen on vastannut johtavan tiedottajan tehtävien hoidosta
1.5.2017
lukien johtavan tiedottajan jäätyä vuosilomalle ja sittemmin eläkkeelle.
Kirkkoneuvoston päätöksellä tehtävien hoidosta päätettiin maksaa Inkeri
Toiviaiselle vastuulisää 1.5. --- 30.6.2017.
Kokouksessaan 14.6.2017 kirkkoneuvosto nimesi Inkeri Toiviaisen vs. johtavaksi tiedottajaksi vakinaiseen johtavan tiedottajan virkaan valitun Eriikka
Käyhkön perhevapaan 1.7.2017 --- 31.7.2018 ajaksi. Inkeri Toiviaisen
palkkaus määriteltiin vaativuusryhmän 601 mukaiseksi, joka on johtavalle
tiedottajalle seurakunnassa määritelty vaativuusryhmä.
Ma. tiedottajaksi kirkkoneuvosto palkkasi 23.3.2017 lukien FM, TM Hanna
Tolosen. Hänet vihittiin papiksi 17.12.2017 ja hän sai viranhoitomääräyksen
Hyvinkään seurakunnan ma. VIII seurakuntapastoriksi. Hanna Tolosen
tehtäväkuva määräytyy siten, että hän tekee noin 80 % viestintätehtäviä ja
noin 20 % papin töitä.
Viestintätoimessa on työntekijävajausta niinä päivinä, jolloin Hanna Tolonen
hoitaa papin tehtäviä tai pitää viikonlopputöiden johdosta ansaitsemiaan vapaapäiviä. Näin vs. johtava tiedottaja joutuu hoitamaan myös tiedottajan tehtäviä
oman johtavan tehtävänsä lisäksi.
Vs. johtavan tiedottajan esimiehenä kirkkoherra on keskustellut tilanteesta
Inkeri Toiviaisen kanssa sekä talousjohtajan kanssa. Keskustelun perusteella
Inkeri Toiviaiselle on päädytty esittämään määräaikaista erityisperustetta.
Ehdotus:

Maksetaan vs. johtavalle tiedottajalle Inkeri Toiviaiselle lisääntyneistä
työtehtävistä kirkkoneuvoston erityisperustepäätöksen mukaista 2,5 %
vastuulisää 1.1.--- 31.7.2018.

Päätös:

Jaakko Haapamäki toivoi erityisperuste-esityksiin jatkossa näkyviin myös
euromäärät. Hän esitti, että Inkeri Toiviaiselle maksetaan kirkkoneuvoston
erityisperustepäätöksen mukaista 5 % vastuulisää 1.1. --- 31.7.2018.
Talousjohtaja ja puheenjohtaja käyttivät talousjohtajan esitystä perustelevat
puheenvuorot. Jaakko Haapamäen esitystä ei kannatettu.
Vs. johtavalle tiedottajalle Inkeri Toiviaiselle päätettiin maksaa lisääntyneistä
työtehtävistä kirkkoneuvoston erityisperustepäätöksen mukaista 2,5 %
vastuulisää 1.1.--- 31.7.2018.
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Johtavan kanttorin Anna Heleniuksen opintovapaa
Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan 25.1.2017 Anna Heleniukselle opintovapaata 1.8.2017 --- 31.8.2018 väitöskirjatutkimuksen jatkamista varten.
Nyt Anna Helenius anoo osittaista 80 % opintovapaata 1.9. --- 31.12.2018
jatkaakseen vielä väitöskirjatutkimustaan. Hän työskentelisi opintovapaansa
aikana virassaan 20 %:sti ja vastaisi tuolloin musiikkityön hallinnollisista
tehtävistä. Anomus on liitteenä 5.
Opintovapaa on lakisääteinen oikeus, jonka ajankohtaan seurakunta voi
rajoitetusti vaikuttaa. Työntekijällä on oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta.
Anna Helenius on aloittanut sijaisena työt Hyvinkään seurakunnassa v. 2014 ja
johtavan kanttorin virassa 1.9.2016. Hän täyttää opintovapaalle laissa mainitut
edellytykset. Myöskään opintovapaan ajankohtaan työnantajalla ei ole
huomauttamista. Opintovapaa on palkaton.
Seurakunnan vs. kanttorin 80 % virkaa on Anna Heleniuksen opintovapaan
aikana hoitanut musiikin maisteri Anna-Maija Virtanen. Viransijaisen
palkkaamisesta opintovapaan jatkon ajaksi päättää kirkkoherra päätösluettelollaan.
Ehdotus:

Myönnetään Anna Heleniukselle opintovapaa hänen anomuksensa mukaisesti
1.9. --- 31.12.2018.

Päätös:

Anna Heleniukselle myönnettiin opintovapaata anomuksen mukaisesti
1.9. --- 31.12.2018.

HYVINKÄÄN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto
21.2.2018
16
40
_____________________________________________________________________________________
45
Kirkkovaltuustossa 14.3.2018 käsiteltävät asiat
Kirkkovaltuustossa 14.3.2018 käsitellään seuraavat kirkkoneuvoston valmistelemat asiat:
1.
2.
3.
4.

Kirkkovaltuustoon uusi jäsen Matti Herojan tilalle
Julistusjohtokuntaan uusi varajäsen
Mahdollinen äänestysaluejako seurakuntavaaleissa 2018
Vaalilautakunnan valitseminen seurakuntavaaleja varten

Ehdotus:

Hyväksytään kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin kirkkovaltuustossa käsiteltävät asian esityksen mukaisesti.
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Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkkohallituksen yleiskirje 1/2018
1. Vuoden 2018 seurakuntavaalit
Kirkkohallituksen yleiskirje 2/2018
1. Varhaiskasvatuksen yhteistyö seurakunnan ja kunnan välillä
Kirkkohallituksen yleiskirje 3/2018
1. Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2017
Ehdotus:

Merkitään yleiskirjeet tiedoksi.

Päätös:

Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi.
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Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat
Palvelujohtokunta 1.2.2018
1. Tutustuminen diakoniatyössä toimivien sijaisten tehtäviin
2. Palvelutyön toimintakertomus v. 2017
3. Kammarin eli vapaaehtoistyön tukikohdan tilanne
4. Diakoniasihteerin päätösluettelon mukaiset päätökset § 1/2018
Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 12.2.2018
1. Seurantaraportti 9-12/2017
2. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017
Kasvatusjohtokunta 13.2.2018
1. Kasvatusjohtokunnan alaisten työmuotojen toimintakertomukset
vuodelta 2017
2. Työalaedustajan valinta kasvatusjohtokuntaan
3. Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot
Ehdotus:

Merkitään asialistat tiedoksi.

Päätös:

Asialistat merkittiin tiedoksi.
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Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat
Kirkkoherran päätösluettelon asialista § 2 --- 3/2018
2. TM Katja Saarikoski ohjaajaksi rippikoululeireille
3. Teologian opiskelija Linda Långin harjoittelu rippikoululeireillä
Talousjohtajan päätösluettelon asialista § 101 --- 102/2017
101. Paavolan seurakuntakotiin palkkioperusteisen työntekijän valinta
102. Postituskoneen hankinta
Talousjohtajan päätösluettelon asialista § 6 --- 7/2018
6. Vuokrasopimuksen irtisanominen
7. Taloustoimiston työjärjestelyt
Ehdotus:

Merkitään asialistat tiedoksi.

Päätös:

Asialistat merkittiin tiedoksi.
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Muita asioita
1. Tilastouudistuksen tuomat muutokset
Talousjohtaja Kati Yrttiaho kertoi vuoden 2017 kirkon tilastouudistuksesta,
jonka vaikutukset näkyvät kirkkoneuvostolle mm. tulevissa toimintakertomuksissa. Tilastoinnin luonne on muuttunut kerran vuodessa kerättävästä
tiedosta ajantasaisen tiedon keräämiseen. Talousjohtaja kävi lyhyesti läpi mm.
jäsen-, talous-, toiminta- ja hautaustoimen tilastomuutoksia. Jäsentiedot
siirtyvät tilastojärjestelmään automaattisesti Kirjurista ja taloustiedot Kipan
järjestelmistä. Tilinpäätösasiakirjojen kaikkia tunnuslukuja ei ole enää
mahdollista saada. Näissä tilanteissa työaloja on ohjeistettu merkitsemään
tunnuslukutaulukoihin että tietoa ei saa.
2. Seuraavat kokoukset
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto

21.3., 25.4., 16.5., 13.6., 22.8., 19.9., 17.10.,
7.11., 28.11. ja 19.12.2018
14.3., 30.5., 3.10. ja 12.12.2018
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Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen.

