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100
Kokouksen avaus
Alkuvirren 571 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

101
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on lähetetty jäsenille 9.5.2018.
Ehdotus:

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

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

102
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Yrjö Hutri ja Pekka Kiuttu. Pöytäkirja
tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 21.5.2018.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 22.5. –
4.6.2018 viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä
on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 22. – 29.5.2018.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

103
Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:

Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä
lisäesityslistan asialla:
1. Vaalikuulutusten ja –ilmoitusten julkaisulehdestä päättäminen.
Lisäksi tämän pykälän yhteydessä kuultiin kokouksessa vieraana olleen
Lähetysyhdistys Kylväjän kotimaantyön johtajan Hanna Lindbergin esitystä
Kylväjä-järjestöstä ja järjestön työstä sekä ajatuksia Lähetyksen kesäpäivistä
yhteistyössä Hyvinkään seurakunnan kanssa kesällä 2019.

HYVINKÄÄN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto
16.5.2018
4
103
_____________________________________________________________________________________
104
Yhteistyösopimus Hyvinkään kaupungin kanssa sairaalasielunhoidon järjestämisestä
Sopimusluonnos on liitteenä 1.
Sopimuksen osapuolet ovat Hyvinkään seurakunta ja Hyvinkään kaupunki.
Sopimuksen tavoitteena on Hyvinkään kaupungin terveyskeskussairaalan
tiettyjen osastojen, tehostetun palveluasumisyksikön (Kauniston palvelukeskus, Kultakehrä, Mäntykodon Ylähovi, Paavolan Alahovi ja kotisairaala)
sielunhoitotoiminnan järjestäminen yhteistyössä seurakunnan kanssa siten, että
näissä hoitoyksiköissä toimii Suomen ev.lut. kirkon sairaalapappeja. Seurakunta
vastaa tuottamiensa sielunhoitopalvelujen laadusta ja asianmukaisuudesta.
Kaupungin yhteistyöyksikkö huolehtii sairaalapappien tarvitsemista työtiloista.
Sopimus ei aiheuta kustannuksia.
Hyvinkään kaupunki on sopimusluonnoksen hyväksynyt.
Johtava sairaalapastori Marja Liisa Liimatta on kokouksessa esittelemässä
sopimusluonnosta.
Ehdotus:

Kuullaan johtavan sairaalapastorin esittely.
Hyväksytään yhteistyösopimus liitteen mukaisena.

Päätös:

Johtavan sairaalapastorin Marja Liisa Liimatan suorittaman asian esittelyn ja
keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto hyväksyi yhteistyösopimuksen liitteen
mukaisena.

105
Sairaalapastori Kai Ojalan irtisanoutuminen
Kai Ojalalle myönnettiin puolen vuoden palkaton virkavapaus 1.1. – 30.6.2018
hänen siirryttyään 1.1.2018 sairaalapastorin virkaan Helsingin seurakuntayhtymään. Myönnetty virkavapaus oli Helsingin seurakuntayhtymän viran
koeajan pituinen.
Nyt Kai Ojala on irtisanoutunut Hyvinkään seurakunnan sairaalapastorin virasta
1.7.2018 lukien, liite 2.
Ehdotus:

Merkitään Kai Ojalan irtisanoutuminen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin Kai Ojalan irtisanoutuminen tiedoksi.
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106
Sairaalasielunhoidon tilanne ja pastori Elina Antikaisen viranhoitomääräyksen
jatkaminen
Pastori Elina Antikainen on kirkkoherran päätösluettelon päätöksellä
§ 14/2017 valittu 25 hakijan joukosta Hyvinkään seurakunnan määräaikaiseen,
osa-aikaiseen (50 %) sairaalapapin virkaan 1.7.2017 – 30.6.2018, johon virkaan
hän on saanut Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin viranhoitomääräyksen.
Istunnossaan 12.12.2017 tuomiokapituli on seurakunnan pyynnöstä muuttanut
viranhoitomääräyksen 1.12.2017 – 30.6.2018 kokoaikaiseksi ma. viranhoitomääräykseksi. Syynä muutokseen oli sairaalapastori Kai Ojalan virkavapausanomus Kellokosken sairaalan sairaalapapin virasta hänen tultua valituksi
sairaalapapiksi Helsingin seurakuntayhtymään.
Nyt johtava sairaalapastori Marja Liisa Liimatta esittää, että Elina Antikaisen
viranhoitomääräystä jatkettaisiin kokoaikaisena 1.7.2017 – 31.12.2022 tai
siihen saakka, kun Kellokosken sairaala kokonaan sulkeutuu.
Marja Liisa Liimatta toteaa omassa selvityksessään mm., että syksyllä 2018
Kellokosken sairaalasta on siirtymässä kaksi HYKS:n alaista nuoriso-osastoa ja
yksi psykogeriatrinen osasto Helsinkiin sekä kaksi HUS:n omaa osastoa
Hyvinkään uuteen H-sairaalaan. Näiden sairaansijamuutosten johdosta on syytä
harkita sairaalapappien viran jäädyttämistä 4,5 virasta 4 virkaan aina vuoteen
2022–2023 saakka, jolloin Kellokosken sairaalan viimeisetkin osastot ovat
siirtyneet Helsinkiin. Tällä järjestelyllä sairaalasielunhoito varautuu vähenevistä
hoitopäivistä johtuvien maksuosuuksien pienenemiseen.
Marja Liisa Liimatan selvitystä sairaalasielunhoidon tilanteesta on liitteessä 3.
Marja Liisa Liimatta kertoo kokouksessa sairaalatyön tämänhetkisestä tilanteesta.
Ehdotus:

Kuullaan Marja Liisa Liimatan selvitys työalan tilanteesta.
Pyydetään Espoon hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä pastori
Elina Antikaiselle Hyvinkään seurakunnan määräaikaiseen kokoaikaisen
sairaalapastorin virkaan 1.7.2018 – 31.12.2022 tai siihen saakka, kunnes
Kellokosken sairaala kokonaan sulkeutuu.

Päätös:

Johtavan sairaalapastorin Marja Liisa Liimatan suorittaman asian esittelyn ja
keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.
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107
Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen
tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017 (Yrttiaho)
Seurakunnan tilintarkastaja antoi 26.4.2018 tilintarkastuskertomuksen seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta tilikaudelta
1.1. - 31.12.2017 (erillinen liite). Alkuperäinen tilintarkastuskertomus
säilytetään arkistossa III Ffe:1.
Tilintarkastaja esittää
1) tilinpäätöksen hyväksymistä
2) vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta.
Kirkkoneuvosto määritteli kokouksessaan 15.12.2010 tilivelvollisiksi
kirkkolain 15 luvun 3 §:n perusteella:
- kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenet ja esittelijät sekä
- seuraavat viranhaltijat: kirkkoherra, vastuukappalaiset, rippikoulupastori,
aluetyöstä vastaava pastori, johtava kanttori, johtava varhaiskasvatuksen
ohjaaja, nuorisosihteeri, diakoniasihteeri, johtava sairaalasielunhoitaja,
johtava perheneuvoja, johtava tiedottaja, hallintosihteeri, talousjohtaja,
hautaustoimen päällikkö ja kiinteistöpäällikkö.
Erillinen liite: kirkkolain ja kirkkojärjestyksen tilivelvollisuutta ja tilintarkastusta koskevat säädökset (KL 15 luku 3 - 5 §:t ja KJ 15 luku 7 - 9 §:t).
Ehdotus:

Esitetään kirkkovaltuustolle, että se
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017 tiedoksi
2) käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta
1.1. - 31.12.2017.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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108
Osavuosiraportti 1/2018 – väkiluvun kehitys ja talousarvion toteutuminen
1.1. – 30.4.2018 (Yrttiaho)
Kirkkoneuvosto päätti 24.1.2018, että sille toimitetaan osavuosiraportit ja
tilinpäätöksen ennakkotiedot seuraavasti:
-

Kesäkuuhun mennessä käsiteltävän osavuosiraportin 1-4 (OVK1) tulee
sisältää keskeiset tiedot talousarvion toteutumisesta (väkilukutiedot,
käyttötalous, verotus, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sekä
pitopalvelun talous).

-

Syyskuussa käsiteltävään osavuosiraporttiin 1-8 (OVK2) liitetään tiedot
keskeisten, kirkkovaltuustoon nähden sitovien toiminnallisten
tavoitteiden toteutumistilanteesta, sekä tieto jäsenmäärän kehityksestä.
Talouden raportit ja selvitys investointien toteutumasta esitetään ajalta
1-7/2018.

-

Osavuosikatsauksien laatimisesta huolimatta mahdolliset talousarvioylitykset ja merkittävät tuloalitukset, joilla voi olla olennaista vaikutusta
talousarvion toteutumiseen, sekä esitys niiden kattamiseksi tulee esittää
viivytyksettä kirkkoneuvostolle.

Vuoden 2018 ensimmäinen osavuosiraportti tammi-huhtikuulta on liitteenä 4.
Väkilukutiedot raportissa ovat maaliskuun lopusta. Kokoukseen mennessä
saadaan myös huhtikuun tilanne.
Ehdotus:

Merkitään osavuosiraportti 1/2018 – väkiluvun kehitys ja talousarvion
toteutuminen 1.1. – 30.4.2018 tiedoksi.

Päätös:

Talousjohtaja Kati Yrttiahon suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen
osavuosiraportti 1/2018 – väkiluvun kehitys ja talousarvion toteutuminen
1.1. – 30.4.2018 merkittiin tiedoksi.
Lisäksi talousjohtajan ehdotuksen mukaisesti kirkkovaltuustolle päätettiin
esittää 600 000 euron TA-muutosta investointimäärärahoihin. Muutostarve
koostuu Pappilan remonttikuluista 150.000 euroa, työkeskuksen remonttikuluista 350 000 euroa sekä Rauhannummen kappelin muutos ja laajennustöiden 100 000 euron lisämäärärahatarpeesta (§ 110).
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109
Tampereen IT-yhteistyöalueen tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastus (Yrttiaho)
Kirkkohallitus on antanut erilliset ohjeet IT-alueiden tietoturvan tarkastamisesta. Liitteenä 5 on BDO Audiator Oy:n suorittama Tampereen ITyhteistyöalueen tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastusraportti vuodelta
2017.
Raportti on toimitettu seurakunnan tilintarkastajille muun tarkastustyön
yhteydessä toukokuussa.
Ehdotus:

Merkitään Tampereen IT-yhteistyöalueen tietohallinnon ja tietoturvallisuuden
tarkastusraportti tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tarkastusraportti tiedoksi.

110
Rauhannummen kappelin muutos- ja laajennustöiden urakoitsijan valinta (Yrttiaho)
Rauhannummen kappelirakennuksen muutos- ja laajennustöistä on tarjouspyyntö julkaistu julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa
ja tarjousten jättöaika päättyi 4.5.2018. Urakkatarjouspyynnön asiakirjat
lähetettiin seuraaville urakoitsijoille:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hämeenlinnan Saneeraus ja Rakennuspalvelu Oy
Asura Oy
Karirakenne Oy
Rakennus Oy Antti J Ahola
Tammelan Tasorakennus
Consti Oy
Caverion Oy
Patria Rakennus Oy

Määräaikaan mennessä saatiin viisi tarjousta. (Tarjousten avauspöytäkirja
liitteenä (6) Urakoitsijalta vaaditut vähimmäisvaatimukset ja pisteytysperusteet
on esitetty tarjousten vertailussa (liitteenä 7).
Tarjouspyynnön mukaisesti tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti
edullisin Hämeenlinnan Saneeraus ja rakennuspalvelu Oy:n tarjous 1.644.240
euroa, sis. alv 24%.
Valinnan perusteena on tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjous on myös hinnaltaan edullisin.
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Ehdotus:

Valitaan rauhannummen kappelin muutos- ja laajennustöiden urakoitsijaksi
Hämeenlinnan Saneeraus ja rakennuspalvelu Oy tarjouksellaan 1.644.240 euroa
sis alv 24%.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

111
Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry:n purkaminen ja toiminnan lopettaminen
Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry on kevätkokouksessaan 28.3.2018
tehnyt alustavan päätöksen Yhdistyksen purkamisesta ja sen toiminnan
lopettamisesta vuoden 2019 aikana. Kokouksessa Yhdistyksen hallitukselle
annettiin lupa pyytää Yhdistyksen jäsenyhdistyksiltä/-yhteisöiltä suostumusta
yhdistyksen purkamiseen. Yhdistys on perustettu v. 1995 ja siinä on 12
jäsenyhdistystä/yhteisöä. Seurakunta on yksi jäsenyhteisö.
Pitkään jatkuneen heikon ja tappiollisen taloustilanteen vuoksi Yhdistys on
v. 2014 luopunut Palvelutalo Hyvinkään Lepovillan toiminnan ylläpitämisestä
ja myynyt koko kiinteistön tontteineen Hyvinkään kaupungille niin, että
Yhdistyksellä jatkuu Lepovillan kiinteistön omistus 31.12.2018 saakka.
Yhdistyksen sääntöjen mukaan purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa
peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä edustajiston
kokouksessa 5/6 enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen mukaan
Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava jälkimmäisen purkamisesta
päättävän kokouksen edellyttämällä tavalla yhdistyksen toimintaa lähellä
olevaan tarkoitukseen, vanhus-, vammais- ja vapaaehtoistyön hyväksi
Hyvinkäällä.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan helmikuussa 1996, että Hyvinkään
seurakunta liittyy Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry:n jäseneksi.
Jäsenmaksua lukuun ottamatta seurakunta ei sitoutunut hankkeen muihin
kustannuksiin.
Liitteenä 8 Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry:n puheenjohtajan allekirjoittama kirje
sekä Yhdistyksen kokouksen pöytäkirjanote.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto antaa Hyvinkään seurakunnan osalta suostumuksen Hyvinkään
Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry:n purkamiseen ja toiminnan lopettamiseen
esityksen mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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112
Piispan vaali Espoon hiippakunnassa – maallikkovalitsijoiden valinta
Espoon hiippakunnassa toimitetaan tänä vuonna piispan vaali piispa Tapio
Luoman tultua valituksi arkkipiispaksi 1.6.2018 alkaen. Ehdokasasettelu alkaa
21.6. ja päättyy 21.8. Ensimmäinen vaali on 8.10.2018 ja toinen vaali
tarvittaessa 1.11.2018.
Hyvinkään seurakunnasta piispan vaaliin valitaan 35 maallikkovalitsijaa.
Kirkkovaltuusto valitsee maallikkovalitsijat kokouksessaan 30.5.2018.
Maallikkovalitsijaksi voidaan valita henkilö, joka on vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen eli kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta
täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Edellytysten, myös 18 vuoden iän, on täytyttävä jo valintahetkellä 30.5.2018.
Maallikkovalitsijaksi ei voida valita papiksi vihittyä henkilöä. Valitsijaksi
ehdotettavalta on kysyttävä suostumus ennen valintaa.
Valinta voi tapahtua yksimielisenä valintana, enemmistövaalina tai suhteellisena vaalina. Tuomiokapitulin lainoppinut asessori korostaa kirjeessään, että
maallikkovalitsijoiden valintaa on hyvä valmistella etukäteen.
Hyvinkään seurakunnan maallikkovalitsijoiksi ei voida valita kirkolliskokousedustaja Hannele Karppista, hiippakuntavaltuutettu Pekka Kiuttua eikä hiippakuntavaltuuston varajäsentä Aino Löyttyä, koska heillä on äänioikeus em.
tehtävien perusteilla.
Ehdotus:

Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee Espoon hiippakunnan piispan
vaaliin 2018 Hyvinkään seurakunnasta 35 maallikkovalitsijaa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

113
Ylityslupa päivärippikouluryhmän kokoon.
Rippikoulun voimassa olevan ohjesäännön 5 § mukaan samassa ryhmässä
opetettavien rippikoululaisten lukumäärä on enintään 25. Kirkkoneuvosto voi
poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon ylittämisestä, kun siihen on erityisen
painavat syyt.
Rippikoulupappi pyytää ylityslupaa 4. – 15.6.2018 pidettävään päiväkouluryhmään. Ylitysmäärä on 1 nuori, joka siirtyy leiririppikoulusta päiväkouluun
eli ryhmään tulisi nyt 26 nuorta.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto myöntää ylitysluvan päivärippikouluryhmään.

Päätös:

Myönnettiin ylityslupa päivärippikouluryhmään.
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114
Lastenohjaajien määräaikaiset työsuhteet
Varhaiskasvatuksessa on kuluneina vuosina siirtynyt eläkkeelle muutamia
pitkäaikaisia työntekijöitä, joiden tilalle ei ole palkattu uusia vakituisia
työntekijöitä. Näin on toimittu, koska on haluttu turvata vakituisille työntekijöille töitä ja on valmistauduttu sopeuttamaan toimintaa ikäryhmien
pienentyessä.
Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa ja perhetyössä työskentelee 22 lastenohjaajaa tuntikehyksen ollessa 813,75, joka johtavan varhaiskasvatuksen
ohjaajan mukaan ylitettiin kevätkaudella 11,25 tunnilla.
Syksyllä 2018 alkavalla toimintakaudella lastenohjaajien määrä vähenee
Kytäjän päiväkerhon loputtua. Lastenohjaajien määrä syksyllä on 20 ja
tuntikehys 775 tuntia. Säästöä näin tulee 27,5 tuntia.
Jotta toimintaa pystytään tarjoamaan nykyisellä tasolla, tarvitaan 15 vakituisen
lastenohjaajan lisäksi viisi määräaikaista lastenohjaajaa, 38,75 tunnin työajalla
viikossa.
Johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Terhi Makkonen on esittänyt, että kasvatusjohtokunta voisi täyttää viisi määräaikaista lastenohjaajan työsuhdetta 1.8.2018
– 24.6.2019.
Ehdotus:

Hyväksytään viiden määräaikaisen lastenohjaajan työsuhteen täyttäminen
1.8.2018 – 24.6.2019

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

115
Hallintosihteerin viran johtosäännön tarkistaminen
Hallintosihteerin virka tulee haettavaksi syksyllä 2018, joten on tarkoituksenmukaista tarkistaa viran johtosäännön ajantasaisuus.
Liitteenä 9 on esitys tarkistetusta johtosäännöstä.
Ehdotus:

Hyväksytään hallintosihteerin viran johtosääntö liitteenä olevan esityksen
mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Joshkar-Olan marilaisvenäläisen evankelisluterilaisen seurakunnan
25-vuotisjuhlaan osallistujat
Kirkkoneuvosto nimesi edellisessä kokouksessaan 25.4.2018 Joshkar-Olan
marilaisvenäläisen ev. lut. seurakunnan 25-vuotisjuhlaan seurakuntamme
edustajiksi Taisto Heimosen, Hannele Karppisen, Virpi Koiviston ja Inga-Lill
Rajalan. Kirkkoherra/seurakunnan johtaja Sergei Jurjevits Pershin oli kutsun
seurakuntaamme lähettänyt. Seurakunta juhlii 25 vuottaan 14. --- 16.8.2018.
Virpi Koivisto ei vuosilomansa johdosta voi juhlaan osallistua.
Ehdotus:

Nimetään Joshkar-Olan seurakunnan 25-vuotisjuhlaan Virpi Koiviston tilalle
viranhaltijoista lähetyssihteeri Johanna Rantalankila.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

117
Kirkkovaltuustossa 30.5.2018 käsiteltävät asiat
Kirkkovaltuustossa 30.5.2018 käsitellään seuraavat kirkkoneuvoston valmistelemat asiat:
1. Tilinpäätös vuodelta 2017
2. Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta
1.1. - 31.12.2017
3. Pappilan remontin määrärahaesitys
4. Lisämäärärahaesitys työkeskuksen remonttiin
5. Espoon hiippakunnan piispan maallikkovalitsijoiden vaali
6. Hyvinkään seurakunnan IV kappalaisen vaali
Ehdotus:

Hyväksytään kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat siten, että määrärahaesityksistä tulee yksi TA-muutospykälä.
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Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkkohallituksen yleiskirje 9/2018
1. Esitykset pro ecclesia-mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi
itsenäisyyspäivänä 2018
Ehdotus:

Merkitään yleiskirje tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin yleiskirje tiedoksi.

119
Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat
Kirkkoherran päätösluettelon asialista § 14 --- 18/2018
14. Viranhoitomääräyspyyntö pastori Virpi Vikmanille Hyvinkään
seurakunnan vs. IV seurakuntapastoriksi
15. Juha Hakkarainen erityisnuorisotyönohjaajan Nina Laurénin sijaiseksi
16. Päätös yhden kummin riittävyydestä kastettavalle lapselle
17. Päätös yhden kummin riittävyydestä kastettavalle lapselle
18. Päätös yhden kummin riittävyydestä kastettavalle lapselle
Talousjohtajan päätösluettelon asialista § 21 --- 24/2018
21 Helenenkadun autotallipaikan vuokra (Huuhka)
22 Helenenkadun autotallipaikan vuokra (Laine)
23 Asuinhuoneiston vuokrasopimus (Pöder)
24 Pitopalvelun kesätyöntekijöiden valinta
Ehdotus:

Merkitään asialistat tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin asialistat tiedoksi.
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Siivoojan tehtävien muutos ja vaativuusryhmän tarkistus (Yrttiaho) (Itseoikaisu)
Siivooja nimikkeellä työskennelleen Anne Pukkisen työtehtävät ovat sisältäneet
samoja kiinteistöhoidon töitä kuin siivooja- (vahtimestarien) talonmiesten.
Anne Pukkinen toimii myös kiertävänä kuten siivooja- (vahtimestarit) talonmiehet.
Siivoojan tehtäviin on määritelty kuuluvan:
siivoustehtävät siivousohjelman mukaan, siivousaluelaskelmissa
luetelluissa tiloissa
tarvittaessa toimia eri kiinteistöissä
muut esimiehen määräämät tehtävät
Siivooja- (vahtimestarin) talonmiehen tehtäviin kuuluu esim:
siivoustehtävät siivousohjelman mukaan siivousaluelaskelmissa
luetelluissa tiloissa
piha-alueen siivous, lumityöt, nurmikon leikkaus ja hoito ym.
piha-alueen hoitoon liittyvät työt. Lumitöissä koneella tehdään
karkeampi työ.
jätesäiliön hoito
kattojen ja vesikourujen puhdistus roskista ja jäästä
vähäiset kiinteistön korjaustyöt
kiinteistön teknillisten laitteiden hoitohuolto
valaisimien lamppujen vaihto
ovien lukitseminen
kalustojen siirto ja järjestely
teknillisten- ja varastotilojen siivous
liputuksesta huolehtiminen (niissä kiinteistöissä, missä lippu on)
suntiona toimiminen
tarvittaessa toimia eri kiinteistöissä
muut esimiehen määräämät tehtävät
Siivooja- (vahtimestarin) talonmiehen pätevyysvaatimuksena on kokemus
toimen mukaisissa tehtävissä ja toimialaan liittyvien kurssien suorittaminen.
Soveltuvana ammatillinen perustutkinto voi olla esim. suntio tai koneiden
huolto- ja korjausalan tutkinto tai siivoojan ammattipätevyys. Pukkisella on
laitoshuoltajan tutkinto. Siivooja- (vahtimestarin) talonmieheltä edellytetään
ajokorttia ja hänellä tulee olla myös auto käytettävissä.
Anne Pukkisen työtehtävien vaativuuden arviointia ja tehtävänkuvaa on 24.1.18
tarkasteltu uudelleen (liite 1) ja hänen työtehtäviin kuuluvat:
Siivoustyöt, Pyykinhuolto, Suntion työt, Talonmiehentyöt:
lumityöt ja hiekoitukset
nurmikon leikkuu ja haravointi
pienimuotoiset huoltotyöt
kiinteistöjen ylläpito
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kalusteiden siirtoa ja tilaisuuksien valmistelua
huoltotarvikkeiden tilaamista
harjoittelijoiden opastusta

Tehtävän vaativuustason mukaisesti palkka määritellään samalle tasolle kuin
muilla siivooja- (vahtimestareilla) talonmiehillä, eli hinnoitteluryhmään 402,
jossa vähimmäispalkaksi on määritelty 1983,15 euroa kuukaudessa.
Ehdotus:

Anne Pukkisen tehtävänkuva muutetaan siivooja- (vahtimestarin) talonmiehen
tehtäväksi ja palkkaus hinnoitteluryhmään 402.

Päätös:

Anne Pukkisen tehtävänkuva muutettiin siivooja-talonmiehen tehtäväksi ja
palkkaus hinnoitteluryhmään 402.

121
Vaalikuulutusten ja -ilmoitusten julkaisulehdestä päättäminen
KJ 23: 2 §:n 2 momentin mukaan kuulutuksesta, josta on ilmoitettava lehdessä, otetaan lehteen sen aihe ja pääsisältö. Julkaistavaksi määrätty kuulutus
on painettava kokonaisuudessaan. Kuulutuksen julkaisemisen tai siitä ilmoittamisen on tapahduttava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanoma-,
paikallis- tai seurakuntalehdessä.
Edellä olevasta säännöksestä ilmenee, että vaalikuulutusten julkistamista voi
tapahtua usealla eri tavalla. Kunkin kuulutuksen osalta säännöksissä määrätään
julkistamisen minimi, mikä riittää laillisuuden perusteeksi. Seurakunnalla on
mahdollisuus myös laajentaa julkistamista esim. jumalanpalveluksissa luettavilla kuulutuksilla ja seurakunnan eri toimipisteiden ilmoitustauluilla
julkaistavilla kuulutuksilla.
Koska osa kuulutuksista on määräysten mukaan joka tapauksessa edelleen
julkaistava tai niiden aihe ja pääsisältö ilmoitettava lehdessä, julkaisulehdestä
on tehtävä päätös. Seurakunnassa kirkkoneuvosto päättää, missä lehdessä
julkaistavaksi säädetyt kuulutukset tai ilmoitukset julkaistaan.
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Ehdotus:

Hyvinkään seurakunnan vaalikuulutukset ja -ilmoitukset julkaistaan
Aamupostissa, mahdollisuuksien mukaan sunnuntain ilmaisjakelulehdessä.
Viikkouutisissa kuulutukset ja ---ilmoitukset julkaistaan silloin, kun
kuulutuksen julkaiseminen ei aikataulusyistä onnistu Aamupostin
ilmaisjakelunumerossa.
Omassa Kirkonmäki-seurakuntalehdessä kuulutuksia ja ilmoituksia julkaistaan
silloin, kun se aikataulullisesti onnistuu.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

122
Muita asioita
1. Piispa Tapio Luoman lähtöjuhla 27.5.2018
Tilaisuus alkaa messulla Espoon tuomiokirkossa klo 18. Messun jälkeen noin
klo 19 on lähtöjuhla viereisessä Espoon tuomiokirkon seurakuntatalossa.
Juhlatilaisuudessa on juhlakahvit ja lyhyt ohjelmallinen osuus. Kahvitilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan 17.5.2018 mennessä.
Uuden arkkipiispan virkaanasettaminen on Turun tuomiokirkossa sunnuntaina
3.6.2018 klo 10.
2. Seuraavat kokoukset
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto

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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Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen.

