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74
Kokouksen avaus
Alkuvirren 365 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

75
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on lähetetty jäsenille 19.4.2018.
Ehdotus:

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

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

76
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaakko Haapamäki ja Hanna Hakala.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa perjantaina 30.4.2018.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 2. – 14.5.2018
viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 2. – 9.5.2018.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

77
Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:

Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä lisäesityslistan asioilla:
1. Työkeskuksen remontti
2. Kutsu Joshkar-Olan marilaisvenäläisen evankelisluterilaisen seurakunnan
25-vuotisjuhlaan.
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78
Rauhannummen vainajakylmiön toimittajan valinta (Husso)
Osana Rauhannummen kappelin korjaushanketta uusitaan vainajakylmiö.
Nykyinen kylmiö on liian pieni suhteessa hautaus- ja tuhkaustoimintaan.
Erityisesti krematoriotoiminta yhden uunin varassa hoidettuna tarvitsee
kylmätilaa 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.
Tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa
Hilmassa 23.2.2018. Tarjousaika päättyi 19.3.2018. Määräaikaan mennessä
saatiin kolme tarjousta. Tarjousten hintavertailu on liitteenä 1. Kaikki kolme
tarjoajaa täyttivät tarjouspyynnössä mainitut vähimmäisvaatimukset. Urakkaneuvottelut käytiin 9.4.2018 kahden edullisimman tarjouksen jättäneen kanssa.
Urakkaneuvottelun perusteella molemmat pystyvät toimittamaan tarjouspyynnön mukaiset kylmiöt sekä kylmiökalusteet.
Tarjouspyynnön mukaisesti tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti
edullisin seuraavin vertailuperustein arvioituna:
1. Hankintahinta sis. kylmiökalusteet (€/vainajapaikka), painoarvo 40 %
2. Kylmäpaikkojen kokonaismäärä, painoarvo 40 %
3. Tekniset ominaisuudet ja suorituskyky, kuten sähkönkulutus (kaikki
kylmälaitteet päällä säädettyinä +5 asteeseen), kylmäkoneiden
tarvitsema tila, materiaalit, painoarvo 20 %
Tarjousten tekninen vertailu on liitteenä 2. Hankintahinnaltaan edullisin oli
Hermetel Oy:n tarjous, toiseksi halvin oli Estola & Co:n tarjous. Kylmäpaikkojen kokonaismäärä on kaikkien kolmen tarjouksessa 66 paikkaa.
Teknisissä ominaisuksissa kahden edullisimman tarjouksen kesken ei löytynyt
merkittäviä eroja. Molemmilla yrityksillä on huoltopalvelut luotettavasti
hoidettu, molemmilla on vahvat referenssit kylmiötoimittajina, kylmiöiden
sähkönkulutus on samaa tasoa ja molemmat käyttävät laadukkaita laitetoimittajia. Hermetel Oy.n tarjoamat kylmäkaapit ovat kooltaan hieman
lyhempiä jolloin työskentelytila kaappien välissä on vähän parempi, Hermetel
Oy:n kylmiöissä eristepaksuudet ovat vähän isommat ja pintamateriaalit
kokonaisuudessaan rosteriterästä. Vertailussa kokonaistaloudellisesti hieman
edullisimmaksi nousi Hermetel Oy:n tarjous joka oli myös hinnaltaan edullisin.
Kylmiöhankinta toteutetaan omana hankintanaan ilman alistamista
Rauhannummen rakennustöiden pääurakkaan. Pääurakkaan sisältyy vanhan
kylmiön purku sekä kylmiötilan rakennustekniset työt ja kylmälaiteasennuksia
varten tarvittavat läpiviennit seinärakenteisiin. Kylmiötoimitukseen sisältyy
uusien kylmiöiden asennukset sähkötöineen. Kylmiön hankintakuluiksi on
hankesuunnitelmassa ja talousarviossa arvioitu 150 000 euroa.
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Urakkaneuvottelun perusteella tarkennetun tarjouksen kokonaissumma on
126 467,60 euroa sisältäen arvonlisäveron.
Valinnan perusteena on tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjous on myös hinnaltaan edullisin.
Ehdotus:

Valitaan kylmiötoimittajaksi Hermetel Oy.

Päätös:

Hautaustoimen päällikön Markku Husson suorittaman asian esittelyn jälkeen
kylmiötoimittajaksi valittiin Hermetel Oy.

79
Lausunto ympäristölupahakemukseen (Husso)
Hyvinkään Metsästys- ja ampumaseura ry, Hyvinkään Reserviupseerit ry sekä
Hyvinkään Reserviläiset ry ovat hakeneet Rauhannummen hautausmaan
läheisyydessä olevalle ampumaradalle ympäristölupaa (dnro 520/2017).
Ampumaradalla on ollut määräaikainen ympäristölupa vuodesta 2008 alkaen.
Luvan ehtoja on tarkastettu vuonna 2013. Hausjärven kunta on varannut
seurakunnalle mahdollisuuden muistutuksen tekemiseen. Muistutukset on
tehtävä kirjallisena 10.5.2018 klo 15.00 mennessä. Ilmoitus kuulutuksesta on
liitteenä 3.
Radalla sijaitsevat pienoispistooli-, pienoiskivääri- ja kivääriradat sekä
toiminnallinen (SRA) rata Rata on lupahakemuksen mukaan auki ympäri
vuoden klo 9.00–20.00. Lauantaisin klo 9.00–17.00 radalla saa ampua vain
22 kal. aseilla. Hakemuksen mukaan ampuminen on kuitenkin kokonaan
kielletty pyhäinpäivänä, jouluaattona, joulupäivänä, tapaninpäivänä,
pitkäperjantaina ja juhannuspäivänä.
Hautausmaata ajatellen merkittävin tekijä on laukausten äänet, jotka kantautuvat hautausmaalle mutta eivät kuulu sisälle kappeliin. Lauantaipäivinä radalla
ei ammuta korkeapaineaseilla eikä isokaliiberisilla aseilla. Ampumaradan
toiminta lähinaapurina ei ole aiheuttanut erityistä häiriötä hautausmaalle.
Vuonna 2007 suoritettujen melumittausten mukaan valtioneuvoston antamat
ohjearvot eivät ylity hautausmaan suunnassa. Melukuormitusta hautausmaalle
vähentää alueella vallitseva läntinen tuuli sekä puusto. Melun vaikutuksia
voidaan vähentää myös käyttöaikojen suunnittelulla, ampumasuunnan
valinnalla, käyttäjiä ohjeistamalla sekä hyvällä tiedottamisella.
Käyttöaikoihin on uudessa lupahakemuksessa esitetty muutoksia itsenäisyyspäivän sekä ensimmäisen ja toisen pääsisäispäivän osalta. Lupahakemuksessa
näitä päiviä esitetään käyttöpäiviksi.

HYVINKÄÄN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto
25.4.2018
6
74
_____________________________________________________________________________________
Itsenäisyyspäivänä on Rauhannummen hautausmaalla seppeleen laskutilaisuus
n. klo 13.00. Tilaisuudessa ei ole muita juhlallisuuksia. Hautausmaalla on
kuitenkin laaja, yhtenäinen veteraanien hauta-alue, jossa käy itsenäisyyspäivänä
paljon omaisia. Laukausten ääni tärkeänä juhlapäivänä aiheuttaisi häiriötä
haudoilla käyville omaisille etenkin, kun muu ympäristömelu (tieliikenne,
soranotto ym.) ovat tuolloin vähäisempiä. Pääsisäissunnuntaisin on hautausmaan kappelissa pääsiäishartaus, johon on myös yleisökuljetus. Pääsiäinen on
yksi tärkeimmistä kirkollisista pyhistä ja hautausmailla käy silloin paljon
omaisia ja kappeleissa järjestetään hartaustilaisuuksia. Hautausmaan rauhan ja
haudoilla käyville omaisille hiljaisen ja häiriöttömän muisteluhetken suomiseksi olisi perusteltua, että itsenäisyyspäivä sekä ensimmäisen ja toisen
pääsiäispäivän olisivat edelleen ammunnalta rauhoitettuja.
Hakemuksen mukaan hakija ilmoittaa seurakunnalle ampumaradalla
järjestettävistä kilpailuista vähintään kaksi viikkoa ennen kilpailua.
Hautausvarauksia tehdään nykyisin yleisesti kolme-neljä viikkoa ennen
hautaus-/siunaustoimitusta. Tämän vuoksi kahden viikon ilmoitusaika on
omaisille tiedottamista varten riittämätön.
Hakemuksessa esitetään haulikkoammunnan salliminen toiminta-ammuntaan
tarkoitetuilla radoilla (2 kpl ratoja). Haulikon käyttö toimintaradoilla ei lisää
melu- tai ympäristökuormitusta, koska sen päästöarvot ovat viranomais- ja
reserviläisaseita pienemmät.
Radan omistavat seurat ovat toteuttaneet vanhan ympäristöluvan ehdot ja
määräykset, kuten suojavallien korotukset, lyijyisen maan seulonnat,
pohjavesien tarkkailun, käyttömäärien seurannan, toiminnan rajoittamisen
lauantaisin ja juhlapyhinä sekä tiedottamisen seurakunnan suuntaan luvan
ehtojen mukaisesti.
Ehdotus:

Esitetään seurakunnan kantana, että itsenäisyyspäivä sekä ensimmäinen ja
toinen pääsiäispäivä tulisi edelleen olla ammunnalta rauhoitettuja ja että
kilpailuista tulisi tiedottaa seurakuntaa vähintään kolme viikkoa ennen
tapahtumaa.
Todetaan, että seurakunnalla ei ole muilta osin huomautettavaa ampumaradan
ympäristölupahakemukseen.

Päätös:

Hautaustoimen päällikön Markku Husson suorittaman asian esittelyn jälkeen
päätösehdotus hyväksyttiin.
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80
Työkeskuksen remontti (Hämäläinen)
Hyvinkään seurakunnassa tehtiin riskien kartoitus 2017. Kartoituksessa
päätettiin teettää työkeskukseen kuntotutkimus 2018. Ylimmän kerroksen
kuntotutkimus valmistui 14.3.2018. Tutkimuksen suoritti A-insinöörit.
Alakerran tutkimus on vielä kesken. Tutkimustulokset esiteltiin keväällä
henkilöstölle. Tutkimuksen perusteella työkeskuksen sisäilman formaldehydipitoisuus on tasolla, joka voi aiheuttaa herkimmille ihmisille ärsytysoireita,
kuten silmien ja ylähengitysteiden ärsytystä. Formaldehydin lähteenä on
lastulevystä tehdyt ulko- ja väliseinät sekä alaslaskettu katto. Tutkimuksen
mukaan lastulevyt tulisi poistaa tai käsitellä höyrysulkumaalilla. Sisäkatossa
olevan lastulevyn päällä on puhallusvillaa. Puhallusvillasta irtoaa mineraalikuituja sisäilmaan. Mineraalikuidut voivat aiheuttaa ärsytysoireita. Puhallusvilla tulisi poistaa. Asunnon kohdalla ulkoseinän alkuperäisissä lämmöneristeissä on mikrobivaurioita. Ulkoseinää on korjattu 2012. Ilmanvaihtokoneita pitää korjata tehokkaammaksi.
Työkeskuksen saunan muuttaminen varastoksi
Työkeskuksen kellarissa asunnon alapuolella on huonokuntoiset sauna ja
pesutilat, jotka eivät ole käytössä. Nykyinen talonmiesten varasto sijaitsee
seurakuntakeskuksen päädyssä samassa tilassa kuin keittiön, tiedotuksen ja
toimistotarvikkeiden tavaranvastaanottotilat. Tilassa on myös ruohonleikkureita, puutavaravälineitä, bensaa ja nestekaasua ym. tarvikkeita. Nykyisen
varaston koko on hyvin pieni n. 20 m2 ja se on alimitoitettu.
Työkeskuksen saunatilat haluttaisiin muuttaa kiinteistötoimen varastotiloiksi
jolloin muulle toiminnalle jää asianmukaiset tavaran vastaanottotilat ja samalla
päädyn piha-alueen ilme siistiytyy. Muutos vaatii saunan ja pesutilojen pintarakenteiden purkamista ja tasoitus- sekä maalaustöitä. Rakennuslupaa haetaan
varaston muutokselle ja yläkerran asunnon muutokselle toimisto- ja kerhotilaksi joka on sen nykyinen käyttötarkoitus.
Katon ja julkisivun korjaus
Vesikaton rännit ja kouru on uusittu 1991. Nykyiset rännit ovat liian pienet sekä
räystäs lyhyt. Vesi pääsee rankkasateella tulvimaan talon rakenteisiin ja aiheuttaa kosteusvaurioita. Katon räystästä pitäisi jatkaa n. 20 cm ja asentaa uudet
kourut ja syöksyt. Katolle pitäisi asentaa turvamääräyksien mukaiset kattosillat.
Kustannusarvio tälle työlle on 40 000 euroa. Peltikaton ja sen alla olevan kantavan betonilaatan välissä on lämmöneristeenä villaa sekä tojalevy. Tojalevy on
todettu kuntotutkimuksessa riskiksi. Tojalevyn poistaminen ei onnistu muutoin
kuin katon purkamisella. Katon korjauksen yhteydessä on mahdollista parantaa
lämmöneristystä. Julkisivua on korjattu edellisen kiinteistöpäällikön toimesta
noin puolet. Kuntoraportin mukaan korjaamattomiksi jätetyillä alueilla pitää
tehdä kunnostuksia. Luontevaa olisi tehdä julkisivun ja katon korjaus sääsuojan
alla samanaikaisesti. Julkisivussa on käytetty harmaata stenex parma polymeeri-
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betonilevyä. Korjauksen yhteydessä kannattaisi harkita värillisen levyn käyttöä
rakennuksen yleisilmeen parantamiseksi sekä vaihtaa voimakkaan keltaiset ovet
sopivampaan sävyyn.
Urakkatarjoukset
Työkeskuksen korjauksesta pyydettiin tarjoukset neljältä urakoitsijalta.
Urakoitsijat olivat Väriläiskä Oy, Tammelan Tasorakennus oy, Proppa Oy ja
Jarnico Ky. Tarjouksia saatiin kaksi. Väriläiskä tarjosi urakkaa 249 466 € sis
alv 24 % hintaan ja Tammelan Tasorakennus tarjosi 259 166 € sis alv. 24 %
hintaan. Urakka sisältää yläkerran lastulevyjen poiston ja väliseinien korotuksen kattoon asti. Toimistohuoneiden välillä on huono ääneneristys ja seinien
korotus kattoon asti parantaa huomattavasti ääneneristystä. Uusi alakatto on
samantyyppinen kuin seurakuntakeskuksessa. Samalla vanhat valaisimet
uusitaan energiatehokkaammaksi. Nykyinen lastulevy on sävyltään tumma ja
siinä on epäsiistejä saumoja ja kattoremontin myötä tila tulee valoisammaksi ja
yhteneväisemmäksi. Lastulevyt poistetaan väliseinistä joissa sitä on. Korjattavan alueen pohjapinta-ala on n. 800 m2.
Kustannusarvio
Kustannusarvio remontille on 350 000 euroa. Kustannusarvio sisältää urakkatarjouksen, lisätyövarauksen, tutkimuskulut, suunnittelukustannukset ja väistötilojen kustannukset, muuttokustannukset.
Vaihtoehto korjaukselle
Toisena vaihtoehtona olisi työkeskuksen purkaminen ja uuden rakentaminen.
Tällä hetkellä on kaksi investointihanketta meneillään Rauhannummen peruskorjaus ja Kirkon katon suunnittelu. Uuden investointihankkeen suunnitteluun
ja toteutukseen kuluisi aikaa n.3-5 vuotta. Rakennuskustannukset ovat 2-3
miljoonaa euroa ja lisäksi tulevat väistötilojen vuokrakustannukset n. 4 vuodelle
jotka olisivat n. 400 000- 600 000 euroa. Tällä hetkellä yksityisillä markkinoilla
ja kaupungilla ei ole tarjota sopivia vuokratiloja. Uuden työkeskuksen rakentaminen siirtäisi Puolimatkan sosiaalitilan, Sääksin asunto-osan, kirkon urkujen ja
Metsäkaltevan päiväkodin investointihankkeita eteenpäin.
Aikataulu
Henkilökunta halusi myös remontin alkavan mahdollisimman pian. Kesä on
Työkeskuksen henkilökunnan kannalta paras remontointiaika, koska he ovat
paljon leireillä. Muutto on käynnistetty diakonian päädyssä ja tilapäishuoneita
on saatu seurakuntakeskuksesta ja kirkon yläsalista. Osa henkilöstöstä tekee
etätöitä. Urakoitsijalla on valmius aloittaa työt heti ja toimistohuoneet olisivat
valmiina elokuun alussa. Julkisivukorjaukset ja saunan muutos työt valmistuisivat elokuun loppuun mennessä.
Rahoitus
Urakoitsija on antanut suostumuksen, että urakkasopimus voitaisiin tehdä
kaksivaiheisena. Kiinteistötoimella on varattu ennalta arvaamattomiin
remontteihin 50 000 euroa ja lisäksi 20 000 euroa asunnon korjauksiin eli
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yhteensä 70 000 euroa. Ensimmäisen vaiheen urakkasopimus on suuruudeltaan
50 000 euroa ja toisen vaiheen loput urakansummasta jos kirkkovaltuusto
myöntää lisämäärärahan. Ensimmäinen vaihe sisältää diakonia puolelle
korjauksia.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto antaa luvan aloittaa 1. vaiheen remontti, joka on suuruudeltaan
50 000 euroa.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hyväksytään Väriläiskä Oy: n
urakkatarjous 259 166 euroa sis. alv 24 %. Hyväksytään 350 000 euron lisämäärärahan myöntäminen työkeskuksen remonttiin. Remontti rahoitetaan
vapauttamalla määrärahat seurakunnan sijoitettuna olevista rahatalletuksista.
Ulkoseinän- ja katon korjausta sekä alakerran kuntotutkimusta käsitellään
syksyn kiinteistökierroksella. Tavoitteena on tämän ja seuraavan vuoden
peruskorjauksilla pidentää rakennuksen elinkaarta ja poistaa uudisrakentamistarve lähitulevaisuuden tavoitteista.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hyväksytään Väriläiskä Oy: n
urakkatarjous 259 166 euroa sis. alv 24 %. Hyväksytään 350 000 euron lisämäärärahan myöntäminen työkeskuksen remonttiin. Remontti rahoitetaan
vapauttamalla määrärahat seurakunnan sijoitettuna olevista rahatalletuksista.

Päätös:

Kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläisen suorittaman asian esittelyn, talousjohtaja
Kati Yrttiahon puheenvuoron ja keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto:
1. Antoi luvan aloittaa 1. vaiheen remontti, joka on suuruudeltaan 50.000
euroa.
2. Hyväksyi Väriläiskä Oy:n urakkatarjouksen 259 166 euroa, sis. alv 24 %.
Ulkoseinän- ja katon korjausta sekä alakerran kuntotutkimusta käsitellään
syksyn kiinteistökierroksella. Tavoitteena on tämän ja seuraavan vuoden peruskorjauksilla pidentää rakennuksen elinkaarta ja poistaa uudisrakentamistarve
lähitulevaisuuden tavoitteista.
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle 350 000 euron lisämäärärahan
myöntämistä työkeskuksen remonttiin ja että remontti rahoitetaan vapauttamalla määrärahat seurakunnan sijoitettuna olevista rahatalletuksista.
Toukokuun kirkkoneuvostossa on mahdollista tarkentaa esitystä kirkkovaltuustolle tarpeen vaatiessa.
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Palvelevan puhelimen alueellinen organisointimalli – sopimuksen valmistelua
Hyvinkään seurakunnassa Palveleva puhelin on toiminut 50 vuotta. Seurakunnalla on toiminnasta sopimus Mäntsälän, Riihimäen, Hausjärven ja Lopen
seurakuntien kanssa
Keski-Uudellamaalla Palveleva puhelin on toiminut 25 vuotta. Sopimukseen
kuuluvat Tuusulan, Keravan ja Järvenpään seurakunnat.
Tuusulan uuden rovastikunnan kirkkoherrojen ensimmäisessä kokouksessa
22.1.2018 keskusteltiin Järvenpään seurakunnan kirkkoherran aloitteesta
Palvelevan puhelimen alueellisesta organisoimisesta. Kokouksessa nimettiin
työryhmä, kirkkoherra Ilkka Järvinen ja kappalainen Virpi Koivisto
Hyvinkäältä sekä kirkkoherra Vesa Koivisto ja lähetyssihteeri Minna Kotajärvi
Järvenpäästä, selvittämään mahdollisuutta koko rovastikunnan yhteisen
Palvelevan puhelimen toimintamallista.
Em. työryhmä kokoontui Hyvinkäällä 12.2.2018. Kokouksessa suunniteltiin
alueellisesti organisoitua mallia, jossa Järvenpää toimisi isäntäseurakuntana.
Myös Sipoon suomalaista seurakuntaa ja Pornaisten seurakuntaa päätettiin
kutsua mukaan yhteistyöhön.
Seurakuntien edustajien yhteinen alueellinen kokous Palvelevan puhelimen
toiminnasta pidettiin lääninrovasti Ilkka Järvisen johdolla Järvenpäässä
13.3.2018. Kokouksessa päätettiin, että Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto käsittelee seurakuntien edustajien yhteisessä kokouksessa esitetyn
mallin, tekee tarkemmat kustannuslaskelmat ja esityksen muille seurakunnille
alueellisesta organisoinnista ja pyytää vastaukset seurakunnilta yhteistyöhön
lähtemisestä 30.4.2018 mennessä. Järvenpään kirkkoneuvosto tekee vastausten
pohjalta mahdollisen esityksen yhteistyösopimuksesta muille seurakunnille.
Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan
27.3.2018, liite 4:
Yhteistyösopimusta tarjotaan Tuusulan rovastikunnan seurakunnille (Tuusula,
Kerava, Hyvinkää, Nurmijärvi, Mäntsälä), Sipoon suomalaiselle seurakunnalle
ja Pornaisten seurakunnalle sekä Riihimäen seudun seurakunnille (Riihimäki,
Hausjärvi, Loppi).
Sopimuskausi olisi kolme vuotta, vuodet 2019 --- 2021. Suunnitellut keskuspaikat olisivat Järvenpää (Tuusula, Kerava, Järvenpää, Sipoo ja Pornainen) ja
Hyvinkää (Hyvinkää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Riihimäki, Loppi ja Hausjärvi).
Hallintoelimenä olisi johtokunta.
Päivystys tapahtuisi molemmissa yksiköissä päivittäin klo 21---00 sekä lisäksi
mahdollisuuksien mukaan yöpäivystys (pe ja la) klo 00---03 ja alkuilta
klo 18---21.
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Toiminnan kehittäminen ja vastuu tulisi yhteiselle työntekijälle, joka hoitaisi
tehtävää 80 % työajalla. Työntekijän virkapaikka olisi Järvenpää ja esimies
Järvenpään seurakunnan kirkkoherra. Jokainen seurakunta nimeäisi lisäksi
yhden työntekijän, yhdyshenkilön, jonka kautta käytännön asiat hoidetaan.
Liitteessä 4 ovat yhteisen työntekijän sekä yhdyshenkilöiden tehtävät.
Järvenpään seurakunnan laskelmien mukaan alueellisen organisoinnin kustannukset olisivat 70 000 euroa/vuosi. Kulut jaettaisiin kunnan väkiluvun mukaan
liitteen 4 mukaisesti. Hyvinkään seurakunnan euromääräinen osuus liitteessä
olevan laskelman mukaan olisi 11 277 euroa/vuosi.
Seurakuntamme vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan Palvelevan puhelimen
toimintakulut Hyvinkään seurakunnassa ovat olleet noin 4.000 euroa ja muilta
seurakunnilta saadut korvaukset ovat yli 9.000 euroa.
Palvelun vastuukappalainen Virpi Koivisto, jonka vastuulla Palveleva puhelin
Hyvinkään seurakunnassa on, tulee kirkkoneuvostoon kertomaan toiminnan
tilanteesta.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto keskustelee Palvelevan puhelimen organisointimalliuudistuksesta ja päättää Hyvinkään seurakunnan kannasta.
Päätös lähetetään tiedoksi Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvostolle
30.4.2018 mennessä.

Päätös:

Virpi Koivisto esitteli kirkkoneuvostolle Palvelevan puhelimen toimintaa ja
tilastoja yleisesti sekä Hyvinkään seurakunnan osalta.
Puheenjohtaja kertoi Palvelevan puhelimen toimikunnan 19.4.2018 antaman
lausunnon kirkkoneuvostolle Järvenpään kirkkoneuvoston ehdottamaan
organisointimalliin. Toimikunta ei tässä vaiheessa nähnyt tarvetta siirtyä
toiminnan uudelleenjärjestelyyn. Hyvinkään seurakunnalla on omat pitkät
perinteet toiminnan ylläpidossa ja nykyinen toiminta on toteutettu kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja esitti kuullun perusteella, että Hyvinkään
seurakunta pysyy nykyisessä mallissa. Uuteen järjestelmään siirtyminen toisi
selkeästi kustannusten nousun. Hyvinkäällä on tällä hetkellä hyvä toimiva
järjestelmä. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen.
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Yhteistyösopimus --- Hyvinkään kaupungin sivistystoimi ja Hyvinkään seurakunta
Hyvinkään seurakunnan ja Hyvinkään kaupungin opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjän (sivistystoimi) välinen yhteistyösopimus on päivitetty
vastaamaan opetussuunnitelmien ja varhaiskasvatussuunnitelmien sisältöä.
Sopimus ja liitteet ovat liitteenä 5.
Sopimus sisältää mm. yhteistyön tavoitteet sekä osapuolten vastuut ja velvoitteet. Sopimuksen liitteissä on tarkemmin kuvattu yhteistyön muodot erikseen
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukio-opetuksen kanssa.
Sopimuksella sovitaan sellaisesta yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on edistää
pitkäjänteisesti arvo- ja eettistä kasvatusta varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä lukio-opetuksessa.
Seurakunnan tekemän työn tavoitteena on yhdessä sivistystoimen kanssa
edistää ja kehittää toimintatapoja, jotka tukevat lasten ja nuorten sekä
henkilökunnan hyvinvointia, vahvistavat yhteisöllisyyttä ja tukevat koulun
uskonnonopetusta ja esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen uskonta- ja
katsomuskasvatusta paikallisen opetus-, esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.
Hyvinkään kaupunki on osaltaan hyväksynyt sopimuksen 11.4.2018.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Hyvinkään seurakunnan ja Hyvinkään kaupungin
opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjän (sivistystoimi) välisen yhteistyösopimuksen liitteineen esityksen mukaisesti.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi Hyvinkään seurakunnan ja Hyvinkään kaupungin
opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjän (sivistystoimi) välisen yhteistyösopimuksen liitteineen esityksen mukaisesti.

83
Lastenohjaaja Heidi Kaukisen irtisanoutuminen
Lastenohjaaja Heidi Kaukinen on 26.3.2018 päiväämällään ilmoituksella
irtisanoutunut lastenohjaajan tehtävästä 30.4.2018 lukien, liite 6.
Johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan mukaan tässä vaiheessa ei olla
esittämässä työsuhteen täyttämistä. Asiaan palataan tarpeen mukaan uuden
toimintakauden alkaessa syksyllä.
Ehdotus:

Merkitään Heidi Kaukisen irtisanoutuminen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin Heidi Kaukisen irtisanoutuminen tiedoksi.
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Tietosuojavastaavan nimeäminen Hyvinkään seurakuntaan
Eu:n tietosuoja-asetus on hyväksytty keväällä 2016 ja se tulee Suomessa
voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetus koskee lähtökohtaisesti kaikkea
henkilö-tietojen käsittelyä EU:n jäsenvaltioissa.
Asetuksen sisältönä ja tavoitteena on
- Kansalaisille enemmän oikeuksia
- Rekisterinpitäjille uusia velvoitteita
- Laajemmat viranomaisvaltuudet
- EU:lle vahva, yhtenäinen, kattava tietosuojakehys
- Digitaalisten sisämarkkinoiden kehittyminen.
Julkishallinnon organisaatiossa, mukaan lukien seurakunnat, on nimettävä
tietosuojavastaava, joka toimii tietosuoja-asioiden asiantuntijana, neuvonantajana ja valvojana. Tietosuojavastaavan nimeäminen ja tehtävien ja aseman
määrittely perustuu lakiin.
Tietosuojavastaavan tehtävänä on organisaation erityisasiantuntijana auttaa
rekisterinpitäjää tai tietojen käsittelijää saavuttamaan hyvä henkilötietojen
käsittelytapa ja lainsäädännön edellyttämä korkea tietosuojan taso, jolla
voidaan turvata yksityiselämän suojan toteutuminen sekä rakentaa ja säilyttää
luottamus rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä. Tietosuojavastaava raportoi
suoraan ylimmälle johdolle tietosuojan tilasta ja kehittämistarpeista.
Kehityspäällikkö Jukka Nyrhinen on valittu Tampereen IT-alueen tietosuojavastaavaksi ja hän voi toimia tietosuojavastaavana Tampereen IT-alueen
seurakunnissa. Jokaisen seurakunnan tulee nimetä tietosuojavastaavansa
kirkkoneuvostossa. Tällöin päätöksestä tulee hallinnollisesti oikea. Kirkon
tietosuojavastaavista kootaan valtakunnallinen ryhmä, joka vaihtaa tietoa ja
kokemuksia ja hyviä käytäntöjä.
Seurakunnille annetuissa ohjeissa kehotetaan myös nimeämään seurakuntaan
tietosuojatyöryhmä. Työryhmän nimeämiseen palataan myöhemmin.
Ehdotus:

Nimetään Hyvinkään seurakunnan tietosuojavastaavaksi 25.5.2018 alkaen
Tampereen IT-alueen tietosuojavastaava kehityspäällikkö Jukka Nyrhinen.

Päätös:

Hyvinkään seurakunnan tietosuojavastaavaksi 25.5.2018 alkaen nimettiin
Tampereen IT-alueen tietosuojavastaava kehityspäällikkö Jukka Nyrhinen.
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Siivoojan tehtävänkuvan ja nimikkeen muutos sekä vaativuusryhmän tarkistus (Yrttiaho)
Siivooja-talonmies Nina Sundberg irtisanoutui työtehtävästään 3.4.2018 ja
siivooja Johanna Lehtiö irtisanoutui samoin 3.4.2018. Johanna Lehtiön
työtehtäviin kuului siivoustöiden lisäksi hoitaa siivoustoimen aine- ja
tarvikehankintoja, työlistojen ylläpitoa, harjoittelijoiden opastusta ja erilaisia
muita tarpeellisia hallinnollisluontoisia tehtäviä. Nina Sundbergin tehtävässä oli
kiertävän siivooja-talonmiehen tehtäviä.
Lehtiön hoitamien työtehtävien korvaamiseksi on tarve palkata uusi työntekijä.
Aiemmin vuosina 2003 – 2010 seurakunnassa on ollut siivoustyönohjaaja,
jonka toimivaltuuksia ei kuitenkaan Lehtiöllä ollut riittävässä laajuudessa ja
näinollen työpanosta ei enää voitu käyttää esimerkiksi työnjohdollisiin työtehtäviin.
Kiinteistötyönjohtajan työmäärä on kasvanut kiinteistöjen korjaustarpeista ja
mm. turvallisuusmääräyksistä johtuen, joten kiinteistötyönjohtajalla ei ole työtehtävien hoitamiseen mahdollisuutta oman työn lisäksi. Siivous- ja kiinteistötyötehtävissä tarvitaan jatkuvaa ohjausta, koska puhtaanapitotarpeet vaihtelevat
päivittäin. Myös siivoustason, työajankäytön ja sijaisuusjärjestelyjen koordinoimiseen tarvitaan siivoustyönohjaajan tasoista työntekijää. Siivoustyönohjaajan
tehtäviin kuuluu itse osallistua puhtaanapitotyöhön.
Siivoustyönohjaajalle soveltuva koulutus olisi esimerkiksi siivoustyönohjaajan
koulutus tai laitoshuoltajan koulutus sekä riittävä kokemus esimiestehtävistä.
Siivoustyönohjaaja tulee toimimaan kaikkien siivoojien, siivoja-talonmiesten,
siivooja-talonmies-suntioiden esimiehenä siivouksessa, kalusteiden ja
tarvikkeiden siirroissa sekä puhtaanapitotöiden osalta. Kiinteistötyönjohtaja
toimii siivoustyönohjaajan ja kaikkien muiden kiinteistötyöntekijöiden
esimiehenä muissa kuin siivoustyönohjaajalle kuuluvissa esimiestehtävissä.
Nina Sundbergiltä vapautunutta siivooja-talonmiehen tehtävää ei laiteta hakuun
vaan tehtävään otetaan tarvittaessa tilapäistä työvoimaa joko ostopalveluna tai
tuntipalkkaisena lisätyövoimana tarpeen mukaan. Siivoustyössä tehtävän
tarvemitoituksen jälkeen tarkastellaan mahdollisesti tilannetta uudestaan.
Siivoustyönohjaajan tehtävän vaativuusryhmäksi määritellään 501, jonka
palkkaus on määritelty välille 2225,64 – 2345,75 euroa (erillisenä liitteenä
tehtävänkuvaus).
Ehdotus:

Julistetaan siivoustyönohjaajan tehtävä haettavaksi.
Määritellään tehtävän vaativuusryhmäksi 501.

Päätös:

Talousjohtaja Kati Yrttiahon suorittaman asian esittelyn jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.
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Henkilöstöasia

87
Henkilöstöasia

88
Henkilöstöasia

89
Henkilöstöasia/SALAINEN

90
Pastori Janne Rönnin palkaton virkavapaus
Kirkkoherra on päätösluettelonsa päätöksellä § 13/2018 myöntänyt pastori
Janne Rönnille kolmen viikon palkattoman virkavapauden 11.6. – 1.7.2018.
Pappien virkavapauksista tekemänsä päätökset kirkkoherran on annettava
tiedoksi kirkkoneuvostolle ja tuomiokapitulille, mikäli virkavapaa kestää
vähintään yhden viikon.
Mahdollisen sijaisen palkkaamisesta päätetään myöhemmin, kun kesän
työvuorot ovat valmistuneet.
Ehdotus:

Merkitään kirkkoherran päätös pastori Janne Rönnin virkavapaudesta tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin kirkkoherran päätös pastori Janne Rönnin virkavapaudesta tiedoksi.
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Herran pyhän ehtoollisen vietto Hyvinkään seurakunnan nuorten toimitilassa Betaniassa
Betania on Hyvinkään seurakunnan toimitila, johon etupäässä nuoret kokoontuvat viikkotoimintaansa, nuorteniltoihin ja muihin erilaisiin tapahtumiin.
Nuorten ydintoiminta tapahtuu Betaniassa. Nuorten parissa työtä tekevät
seurakunnan työntekijät näkevät arvokkaana asiana sen, että seurakunnan
toiminnan ydin, yhteinen ehtoollispöytä, voisi olla avoin myös Betaniassa
kirkkojen lisäksi. Vuosien havaintojen perusteella työntekijät toteavat, että
kirkoissa pidetyt nuorten messut eivät ole kutsuista huolimatta tavoittaneet
väkeä. Kirkkoherran tilapäisluvalla Betaniassa vietetyissä muutamassa iltamessussa on sen sijaan ollut runsas nuorten ja nuorten aikuisten joukko.
Betaniaa remontoidaan kesän aikana ja tarkoitus on myös rakentaa tilaan
ehtoollisen arvolle sopiva pysyvämpi alttari.
Kirkkojärjestyksen 2 luvun 9 § mukaan Herran pyhää ehtoollista vietetään
jumalanpalveluksessa. Ehtoollista saadaan viettää, paitsi kirkossa, seurakunnan siunauskappelissa ja kappelissa, myös muussa paikassa, jonka
tuomiokapituli on kirkkoneuvoston esityksestä tähän tarkoitukseen
hyväksynyt.
Ehtoollista saadaan tilapäisesti viettää kirkkoherran valvonnassa myös muualla
kuin kirkossa tai edellisessä kappaleessa mainituissa paikoissa.
Ehtoollisen viettolupa voidaan ottaa tuomiokapitulin käsiteltäväksi vain
kirkkoneuvoston esityksestä.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää tuomiokapitulille, että Hyvinkään seurakunnan nuorten
toimitilassa Betaniassa voidaan viettää säännöllisesti ehtoollista.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

92
Kirkkoneuvoston esitys kirkkovaltuustolle II kappalaisen valinnasta
Kappalainen Kosti Kallion jäädessä ensin vuosilomalle ja 1.5.2018 alkaen
eläkkeelle Hyvinkään seurakunnan II kappalaisen virasta, julisti Espoon
hiippa-kunnan tuomiokapituli kappalaisen viran haettavaksi joulukuussa 2017.
Viran hakijat
Virkaa haki Espoon hiippakunnan tuomiokapitulilta määräaikaan 11.1.2018
mennessä 18 henkilöä, joista yksi myöhemmin perui hakemuksensa. Liitteinä
ovat yhteenveto hakijoista (liite 7), tuomiokapitulin lausunto (liite 8), ja
seurakunnan haastattelutyöryhmän lausunto ja esitys kirkkoneuvostolle (liite
9).
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Seurakunnan tarpeiden ja viran tehtävien määrittely
Seurakunnassa määritellyt viran tehtävät tulee saattaa tuomiokapitulin tietoon.
Viran haettavaksi julistamisen jälkeen valintaperusteita ei tule muuttaa tai
lisätä.
Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 18.10.2017 Espoon hiippakunnan
tuomiokapitulille lausuntonsa viran tehtävistä ja tarpeista:
Viran työala on palvelusektorilla. Virkaan kuuluu vapaaehtoistyön
koordinointi,
Palveleva puhelin, sururyhmätyötä, rippikoulutyötä sekä laitoshartauksia.
Lisäksi tehtävään valittavan tulee olla yleiseen seurakuntatyöhön motivoitunut
ja pystyvä, yhteistyökykyinen pappi.
Kelpoisuus kappalaisen virkaan ja seurakunnalle annettava lausunto
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 15.2.2018 päättänyt
viran hakijoiden kelpoisuudesta ja antanut hakijoista kirkkovaltuustolle
valintaa varten lausunnon (liite 10). Näin vastuu vaalin valmistelusta siirtyi
seura-kunnalle.
Haastattelun suunnittelu ja toteutus
Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan 24.1.2018 haastatteluryhmän valmistelemaan vaalia. Ryhmään nimettiin kirkkoherra Ilkka Järvinen, pj, luottamushenkilöistä Taisto Heimonen, Tuula Karhunen, Eeva-Liisa Paananen ja IngaLill Rajala. Viranhaltijoista ryhmään nimettiin lisäksi palvelun vastuukappalainen Virpi Koivisto sekä sihteeriksi hallintosihteeri Ritva Marjamäki.
Haastatteluryhmän arviointilausunnossa ja esityksessä (liite 11) ilmenee haastattelutyöskentelyn kulku.
Ehdotus:

Puheenjohtajan suorittaman esittelyn jälkeen kirkkoneuvosto tekee ehdotuksen
kirkkovaltuustolle Hyvinkään seurakunnan II kappalaisen virkaan valittavasta
henkilöstä.

Päätös:

Puheenjohtajan esiteltyä haastatteluprosessin kulun sekä haastatteluryhmän
esityksen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle
II kappalaisen virkaan pastori Petri Pohjanraitoa.
Perusteluinaan kirkkoneuvosto haastatteluryhmän tavoin totesi, että Petra
Pohjanraidolla on noin 14 vuoden työkokemus seurakuntapapin tehtävistä sekä
vahva työkokemus nyt haettavana olevan viran työaloista. Hänellä on hyvä
koulutus, mm. pitkä sielunhoidon erityiskoulutus sekä psykoterapiakoulutus,
joilla molemmilla on tämän viran hoidossa painoarvoa. Petra Pohjanraidolla on
kouluttautuva ja itseään kehittävä ote ja hänellä on vahva motivaatio tehtävään,
jossa hän voi hyödyntää opintojaan. Hakijasta saadun kokemuksen, nimikirjasta
ilmenevien työ- ja koulutusansioiden perusteella kirkkoneuvosto esittää virkaan
Petra Pohjanraitoa.
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Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkkohallituksen yleiskirje 6/2018
1. Uskonnonvapaus varhaiskasvatuksessa
Kirkkohallituksen yleiskirje 7/2018
1. Opetushallitukselta ja kirkkohallitukselta yhteinen kirje oppilaitoksille,
seurakunnille ja seurakuntayhtymille seurakuntavaaleista
Kirkkohallituksen yleiskirje 8/2018
1. Seurakuntien käytössä olevat rinnakkaiset jäsenrekisterit
Ehdotus:

Merkitään yleiskirjeet tiedoksi.

Päätös:

Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi.

94
Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat
Kirkkoherran päätösluettelon asialista § 8 --- 13/2018
8. Diakoniatyöntekijä Kaisa Laakso vs. diakoniasihteeriksi
9. Musiikin maisteri Anna-Maija Virtanen vs. kanttoriksi
10. Musiikin maisteri Janne Peltokorpi kesäkanttoriksi
11. Päätös kummin lisäämisestä kastetulle lapselle
12. Päätös kummin lisäämisestä kastetulle lapselle
13. Pastori Janne Rönnin palkaton virkavapaus
Talousjohtajan päätösluettelon asialista § 16 --- 20/2018
16 Taloustoimiston ja kirkkoherranviraston työjärjestelyt
17 Asuinhuoneiston vuokrasopimus
18 Asuinhuoneiston vuokrasopimus
19 Pitopalvelun harjoittelijan valinta
20 Helenenkatu 30-34 vuokra-asuntojen verotusarvojen tarkistus vastaamaan
vuokratasoa
Ehdotus:

Merkitään asialistat tiedoksi.

Päätös:

Asialistat merkittiin tiedoksi.
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Kutsu Joshkar-Olan marilaisvenäläisen evankelisluterilaisen seurakunnan
25-vuotisjuhlaan
Joshkar-Olan marilaisvenäläisen evankelisluterilaisen seurakunnan kirkkoherra/seurakunnan johtaja Sergei Jurjevits Pershin on lähettänyt seurakuntaamme kutsun Joshkar-Olan seurakunnan 25-vuotisjuhlaan 14. --16.8.2018.
Seurakunnassa odotetaan vastaustamme, jotta he voivat lähettää myöhemmin
juhlakutsun edustajillemme.
Ehdotus:

Nimetään Joshkar-Olan seurakunnan 25-vuotisjuhlaan osallistujat ja
ilmoitetaan edustajien tiedot Joshkar-Olan seurakuntaan.

Päätös:

Joshkar-Olan seurakunnan 25-vuotisjuhlaan nimettiin kirkkoneuvoston jäsenet
Taisto Heimonen, Hannele Karppinen ja Inga-Lill Rajala.
Matkan kulut maksetaan kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä

.
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Muita asioita
1. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 on jaettu tämän esityslistan liitteenä.
Tilintarkastajan yhteenveto tilivuoden tarkastuksesta sekä tilintarkastuskertomus ja
vastuuvapauden myöntäminen käsitellään kirkkoneuvostossa 16.5.2018.
2. Seurakunnan isännöimä pesäpallo-ottelu Pihkalassa on tiistaina 26.6.2018 klo 17, peli
alkaa klo 18.00.
Lisäksi päätettiin isännöidä Tahkon Leidien kotipeliä 5.6.2018. Kirkkoneuvoston ja
yleisen seurakuntatyön varoista maksetaan 2000 euron tuki.
3. Seuraavat kokoukset
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto

16.5., 13.6., 22.8., 19.9., 17.10., 7.11., 28.11. ja
19.12.2018
30.5., 3.10. ja 12.12.2018
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Henkilöstöasia

98
Henkilöstöasia

99
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Varapuheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen.

