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124
Kokouksen avaus
Alkuvirren 573 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

125
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on lähetetty jäsenille 7.6.2018.
Ehdotus:

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

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

126
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannele Karppinen ja Eeva-Liisa Paananen.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 18.6.2018.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 19.6 –
2.7.2018 viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä
on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 19. – 25.6.2018.

Päätös:

Hannele Karppisen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Inga-Lill Rajala,
muuten ehdotus hyväksyttiin.

127
Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:

Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.
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128
Henkilöstöasia (Yrttiaho)/salainen

129
Hautaoikeuden päättymisestä ilmoittaminen (Husso)
Määräajaksi luovutetun haudan hautaoikeuden päättymisestä tiedotetaan
omaisille vuosittain kirjeitse tai haudalle asetetulla ilmoituksella. Samalla
ilmoitetaan, että hautaoikeutta on mahdollisuus jatkaa. Vuosittain osa haudoista
on sellaisia, joiden hautaoikeutta eivät omaiset ole jatkaneet. Hautaoikeuden
haltijan tiedot eivät automaattisesti päivity hautarekisteriin, vaan tietojen
päivittäminen on omaisten tehtävä. Mikäli tiedot eivät ole ajan tasaiset, niin
kirjeitse lähetetty tiedote hautaoikeusajan päättymisestä ei tavoita omaisia. Osa
haudoista on sellaisia, että omaisia ei enää ole.
Hautaustoimilain § 14 mukaisesti:” Hautaoikeuden lakattua hautausmaan
ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki, jollei hautausmaan ylläpitäjä erityisestä syystä päätä pitää muistomerkistä huolta hautaoikeuden lakkaamisen jälkeen. Jos hautamuistomerkkiä
ei ole poistettu kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle
on varattu tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan
ylläpitäjälle vastikkeetta.”
Tarkastuksen perusteella Puolimatkan ja Rauhannummen hautausmailla on
yhteensä 107 hautaa, joiden hautaoikeutta ei ole jatkettu. Näiden hautojen
omaisia ei ole tavoitettu kirjeitse. Näiden hautojen osalta tulee tehdä hautaustoimilain mukainen, virallinen ilmoitus hautamuistomerkin osalta. Ilmoitus
tehdään paikallisessa lehdessä su 17.6.2018 sekä haudalle asetettavalla
ilmoituskyltillä. Ilmoituksessa tarjotaan myös mahdollisuutta jatkaa hautaoikeusaikaa. Mikäli hautaoikeutta ei ole jatkettu tai muistomerkkiä poistettu
30.12.2018 mennessä, hautamuistomerkki siirtyy vastikkeetta seurakunnalle.
Muistomerkit poistetaan kyseisiltä haudoilta kesällä 2019.
Tämän jälkeen haudat voidaan ottaa käyttöön luovuttamalla ne uusille suvuille.
Mikäli jollain haudalla on taiteellisesti tai paikallishistoriallisesti arvokkaaksi
katsottava muistomerkki, se jätetään toistaiseksi paikoilleen. Liitteinä ovat luettelo haudoista ja ilmoitusteksti lehteen (liite 1) sekä ilmoitus haudoille (liite2).
Ehdotus:

Merkitään ilmoitusprosessi tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin ilmoitusprosessi tiedoksi.
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130
Nimikkosopimusten tavoitesummien nostaminen
Vuodesta 2009 lähtien on nimikkokohdesopimuksen tavoitesumma ollut
5 000 euroa, nimikkolähetin tavoitesumma 10 000 euroa ja lähettiperheen/
-pariskunnan tavoitesumma 15 000 euroa.
Julistusjohtokunta on kokouksessaan 9.5.2018 käsitellyt nimikkosopimusten
tavoitesummien nostamista.
Johtokunnassa on asian esittelyssä todettu
”Kun nimikkosopimukset muuttuvat, voi olla että tavoitesumma myös muuttuu.
Käytännössä tämä tietää sitä, että talousarviovaroista maksettava lähetysjärjestön
saama määräraha voi olla suurempi kuin nimikkosopimuksen tavoitesumma. Tällöin
lähetysjärjestö voi itse päättää mihin kohdentavat ylimääräisen osan (esim. lähetysjärjestön hallintokuluihin). Toisaalta lähetysjärjestön budjetoinnin takia on tärkeää
että nimikkosopimuksen tavoitesummat toteutuisivat. Näin nimikkosopimusten
tavoitesummien tulisi olla realistisia. (liite 3).”

Johtokunta esittää tavoitesummia seuraavasti:
Nimikkokohdesopimus
7 000,00 € (5 000 €)
Nimikkolähettisopimus
15 000,00 € (10 000 €)
Lähettiperheen/-pariskunnan sopimus 20 000,00 € (15 000 €)
Johtokunta esittää, että uudet summat astuivat voimaan heti.
Johtokunnassa asian esittelyssä todetaan edelleen:
”Joidenkin lähetysjärjestöjen kohdalla talousarviomääräraha kattaa nimikkosopimuksen tavoitesumman, joidenkin lähetysjärjestöjen kohdalla tavoitesumman kattamiseen
tarvitaan myös vapaaehtoista kannatusta (liite 4). Vuosien 2015 ja 2016 laskelmien
perusteella näyttäisi kuitenkin siltä että Hyvinkään vapaaehtoinen kannatus riittää
hyvin tavoitesumman kattamiseen.”

Ehdotus:

Nostetaan nimikkosopimusten tavoitesummat tulemaan voimaan heti julistusjohtokunnan esittämällä tavalla:
Nimikkokohdesopimus
7 000,00 € (5 000 €)
Nimikkolähettisopimus
15 000,00 € (10 000 €)
Lähettiperheen/-pariskunnan sopimus 20 000,00 € (15 000 €)

Päätös:

Keskustelun jälkeen nimikkosopimusten tavoitesummat nostettiin talousarviomäärärahoja korottamatta esityksen mukaisesti.
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Suomen Lähetysseuran nimikkosopimus
Nimikkolähetti Anu Väliaho jää eläkkeelle elokuussa 2018.
Julistusjohtokunta on kokouksessaan 9.5.2018 käsitellyt nimikkosopimuksen
jatkamista:
”Suomen Lähetysseura (SLS) ehdotti nimikkosopimuksen solmimista Botswanaan
lähtevien lähettien kanssa (joko Sanna Auvinen ja Veikko Huhta tai Tiina Harju).
Lähetystyön palaverissa 6.3.2018 lähetyspappi Jyrki Rauhalan kanssa nähtiin tärkeäksi
Viron yhteys. Nuorisotyön puolelta on tullut nimikkosopimusehdotus Titta
Hämäläisestä, joka työskentelee Virossa. Koska hänen kannatus on jo tuen määrään
verrattuna liki 2,5 kertainen, SLS ehdotti nimikkokohdesopimukseksi Viron kirkon
kapasiteetin vahvistamista.”
Julistusjohtokunta esitti kokouksessaan kirkkoneuvostolle, että Anu Väliahon
nimikkosopimus muutetaan nimikkokohdesopimukseksi Viron kirkon kapasiteetin vahvistamiseen. Tavoitesummaksi esitetään 7 000 euroa/vuosi.
Ehdotus:

Muutetaan Anu Väliahon nimikkolähettisopimus nimikkokohdesopimukseksi
Viron kirkon kapasiteetin vahvistamiseen. Tavoitesummaksi esitetään 7 000
euroa/vuosi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

132
Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen nimikkolähettisopimus
Nimikkolähettien Mirja ja Arto Hukarin määräaikainen työkausi Japanin
Ananissa päättyy heinäkuun 2018 lopussa.
Julistusjohtokunta on kokouksessaan 9.5.2018 käsitellyt Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetyksen (SEKL) uutta nimikkosopimusta:
”Kansanlähetys ehdotti uudeksi nimikkolähetiksi Asako ja Lauri Palmua, jotka
työskentelevät Etelä-Nishinomiyan seurakunnassa Japanissa. Lähetystyön palaverissa
6.3.2018 lähetyspappi Jyrki Rauhalan kanssa nähtiin tärkeäksi Viron yhteys. Keskustelujen jälkeen SEKL ehdotti nimikkolähetiksi diakoni Kirsti Malmia Virossa.
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Diakoni Kirsti Malmi on kotoisin Lappeenrannasta ja palvellut Kansanlähetyksen
lähetystyöntekijänä Virossa vuodesta 2003 alkaen. Kirsti toimi alkuun Viron
luterilaisen kirkon lähetyskeskuksen (EELK Misjonikeskus) pääsihteerinä toimien
johtajan ”oikeana kätenä” ja kehittäen lähetyskeskuksen toimintaa ja lähetyskasvatustyötä. Nykyisin hän tekee tavoittavaa seurakuntatyötä Lasnamäen kaupunginosassa
Tallinnassa. Lisäksi Malmi tekee valtakunnallista musiikkievankelistan työtä, aktiotyötä sekä kehitysvamma- ja vanhustyötä Viron kirkossa. Tavoitesummaksi esitetään
15 000 €/vuosi.”

Julistusjohtokunta esitti kokouksessaan kirkkoneuvostolle, että Mirja ja Arto
Hukarin nimikkosopimus muutetaan Kirsti Malmin nimikkosopimukseksi,
tavoitesumma 15 000 euroa/vuosi.
Ehdotus:

Muutetaan Mirja ja Arto Hukarin nimikkolähettisopimus Kirsti Malmin
nimikkolähettisopimukseksi. Tavoitesumma on 15 000 euroa/vuosi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

133
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen nimikkosopimuksen muuttaminen
Julistusjohtokunta on kokouksessaan 9.5.2018 käsitellyt Suomen Luterilaisen
Evankeliumiyhdistyksen nimikkosopimuksen muuttamista:
”Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys on esittänyt Kenian maasaityön nimikkokohdesopimuksen muuttamiseksi orpolapsityön nimikkosopimukseksi. Perusteena on
ko. kohteen taloudellisen tuen tarve.
Lähetystyön palaverissa 6.3.2018 lähetyspappi Jyrki Rauhalan kanssa todettiin kuinka
nimikkokohteen muutos helpottaisi ko. asian esillä pitämistä. maasaityö ei välttämättä
kerro heti mistä siinä on kysymys.”

Julistusjohtokunta esitti kokouksessaan 9.5.2018 kirkkoneuvostolle edellä
mainittua nimikkokohdemuutosta. Tukisummaksi johtokunta esittää 7 000
euroa/vuosi.
Ehdotus:

Muutetaan Kenian maasaityön nimikkokohdesopimus orpolapsityön nimikkokohdesopimukseksi. Sopimuksen tavoitesumma on 7 000 euroa/vuosi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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134
Lähetysyhdistys Kylväjän nimikkosopimus/salainen

135
Lastenohjaaja Emma Nikkisen opintovapaa
Emma Nikkinen anoo opintovapaata 3.9.2018 – 30.4.2019 jatkaakseen
teologian opintojaan Itä-Suomen yliopistossa, liite 5.
Opintovapaalain 4 §:n mukaan ”Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt
yhteensä vähintään vuoden, on jäljempänä säädetyin rajoituksin oikeus saada
opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä
enintään kaksi vuotta.” Opintovapaa voidaan kyseisen lain mukaan myöntää
opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa.
Emma Nikkinen on työskennellyt lastenohjaajana Hyvinkään seurakunnassa
1.8.2013 alkaen. Kirkkoneuvosto myönsi hänelle edellisen opintovapaan
kokouksessaan 14.6.2017 teologian opintoja varten Itä-Suomen yliopistossa
1.9.2017–31.5.2018.
Opintovapaalain 8 § mukaan ”Jos opintovapaan myöntäminen hakemuksessa
tarkoitettuna aikana tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle
toiminnalle, on työnantajalla oikeus siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa
enintään kuudella kuukaudella tai, milloin on kysymys harvemmin kuin kuuden
kuukauden väliajoin toistuvasta koulutuksesta, enintään siihen saakka, kunnes
seuraava vastaava koulutustilaisuus järjestetään.”
Lähiesimies, johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Terhi Makkonen puoltaa
hakemusta. Työnantajalla ei ole huomauttamista opintovapaan ajankohtaan.
Opintovapaa on palkaton.
Vapautuva tehtävä tullaan lapsityössä hoitamaan sijaisen avulla.
Ehdotus:

Myönnetään lastenohjaaja Emma Nikkiselle opintovapaata hänen anomuksensa
mukaisesti 3.9.2018 – 30.4.2019.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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136
Lastenohjaaja Annina Karejoen opintovapaa
Annina Karejoki hakee opintovapaata 13.8. – 14.12.2018, yhteensä 4 kuukautta,
liite 6. Hän suorittaa Diakonia-ammattikorkeakoulussa sosionomin/kirkon
nuorisotyönohjaajan opintoja.
Opintovapaalain 4 §:n mukaan ”Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt
yhteensä vähintään vuoden, on jäljempänä säädetyin rajoituksin oikeus saada
opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä
enintään kaksi vuotta.” Opintovapaa voidaan kyseisen lain mukaan myöntää
opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa.
Annina Karejoki on aloittanut työt Hyvinkään seurakunnassa v. 2011. Hän
täyttää opintovapaalle laissa mainitut edellytykset.
Kirkkoneuvosto on myöntänyt Annina Karejoelle opintovapaata kokouksessaan
29.11.2017 sosionomin opintoja varten Diakonia-ammattikorkeakoulussa
15.1. – 31.5.2017.
Opintovapaalain 8 § mukaan ”Jos opintovapaan myöntäminen hakemuksessa
tarkoitettuna aikana tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle
toiminnalle, on työnantajalla oikeus siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa
enintään kuudella kuukaudella tai, milloin on kysymys harvemmin kuin kuuden
kuukauden väliajoin toistuvasta koulutuksesta, enintään siihen saakka, kunnes
seuraava vastaava koulutustilaisuus järjestetään.”
Lähiesimies, johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Terhi Makkonen puoltaa
hakemusta. Työnantajalla ei ole huomauttamista opintovapaan ajankohtaan.
Opintovapaa on palkaton.
Vapautuva tehtävä tullaan lapsityössä hoitamaan sijaisen avulla.
Ehdotus:

Myönnetään Annina Karejoelle opintovapaa hänen anomuksensa mukaisesti
13.8. – 14.12.2018.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Talousarvion 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019–2021 valmistelu (Yrttiaho)
Talousarvion ja toimintasuunnitelmien laatimisen valmistelua ohjaa vuonna
2015 hyväksytty seurakunnan strategia, ”Hyvinkään seurakunnan toimintalinjaus 2016–2020”.
Talousarvion 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019–2021 laadintaohjeluonnos on liitteenä.
Kirkollisveron tuloveroprosenttia tarkistettiin viimeksi vuodelle 2014 ja vuoden
2019 tuloveroprosenttiin ei ole tulossa muutosta. Vuoden 2014 veroprosentin
noston tavoitteena oli turvata lähivuosien suurien investointien rahoittaminen.
Toiminnallisia erityispainotuksia vuonna 2019 ovat uuden valtuustokauden
käynnistyminen uusine luottamushenkilöineen, yhteistyön rakentaminen uusien
Sote-palveluverkoston kanssa ja
Kirkon katon uusiminen ajoittuu myös vuosiin 2019–2020. Lisäyksiä tulee mm.
työkeskuksen vuonna 2018 aloitetusta remontoinnin jatkamisesta.
Talousarvion laadinnan keskeisiä taloudellisia lähtökohtia ja kehyksiä ovat:
- Kirkollisveron tuloveroprosentti on 1,25 %.
- Kirkollisverotulot ovat alkuvuoden verotilitysten perusteella noin 0,4 %
vuoden 2017 tilinpäätöstä heikommalla tasolla. Lopullinen verokertymä voi
poiketa melko olennaisesti tästä kokonaisarviosta, koska maksuunpanotilityksen, jäännösverojen ja oikaisutilitysten suuruus varmistuu vasta
marras- joulukuussa. Kirkollisverotulojen arvioidaan olevan noin 7.150.000
euroa (TA 2018 on 7.130.000 euroa TP 2017 oli 7.181.000 euroa).
Verotuloarviota tarkistetaan talousarviovalmistelujen edetessä.
- Valtion rahoitus yhteiskunnallisiin tehtäviin on 906.000 euroa.
- Kokonaistyöpanokseksi tavoitellaan vuoden 2018 tasoa.
- Henkilöstökuluihin tulee 1,0/1,6 % korotus huhtikuussa ja 368 euron
kertaerä kesäkuussa. (Teknisissä ohjeissa tarkemmin henkilöstökuluista)
- Toimintayksiköiden perustoiminnan muutosprosenttikehys = 0 %.
- Erillinen kertarahoitus varataan mahdollisiin toimintayksiköiden/työalojen
erillisesityksiin.
- Investointisuunnitelma tarkistetaan; nykyisessä taloussuunnitelmassa
vuoden 2019 investointitarpeeksi on arvioitu 520.000 euroa, mikä koostuu
kirkon ja seurakuntakeskuksen katon korjauksen suunnittelusta ja
peruskorjaushankkeista.
- Vuosikatteen toteutumisen perustavoitetaso on 1 500 000 euroa, mikä
vastaisi keskimääräisen viiden vuoden investointitason (1,5milj euroa)
suunnitelmakaudella. Vuoden 2019 talousarvion tavoitetaso on kuitenkin
vähintään 1 300 000 euroa, millä varmistetaan vielä poistojen rahoituskyky.
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Liitteet:
Talousarvion 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 - 2021 laadintaohje, liite
Talousarvion 2019 käyttötalouden kehykset ja muutokset päätehtäväalueittain, liite 8
Tulos- ja rahoituslaskelman TA-kehys 2019 (laskelmat vuosilta 2014 - 2019), liite 9

7

Kirkkohallituksen talousarvion laadintaan liittyvät valmisteluohjeet verotulokehitykseen liittyvine arvioineen tulevat luultavasti edellisten vuosien tapaan
vasta syys/lokakuun vaihteen tienoilla.
Ehdotus:

Hyväksytään talousarvion 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman
2019–2021 valmisteluohjeet ja esittelyyn sisältyvät määräraha/henkilöstökehykset.

Päätös:

Talousjohtaja Kati Yrttiahon suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen
talousarvion 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019–2021 valmisteluohjeet ja esittelyyn sisältyvät määräraha/henkilöstökehykset hyväksyttiin.
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138
Seurakuntapastorin viran täyttöprosessi
Kappalainen Kosti Kallion jäätyä eläkkeelle 1.5.2018 kirkkovaltuusto valitsi
kokouksessaan 30.5.2018 II kappalaisen virkaan seurakuntamme I seurakuntapastorin Petra Pohjanraidon. Kappalaisen virka hänen on määrä ottaa vastaan
1.9.2018.
Tällä hetkellä pastori Antti Kurkolalla on viranhoitomääräys vt. II kappalaiseksi
siihen saakka, kunnes kappalaisen virka on vakinaisesti täytetty.
Talousarvioasiakirjan 2018 mukaan kirkkoneuvosto ratkaisee jokaisen
avoimeksi tulevan viran ja toimen osalta ennen haettavaksi julistamista, onko
tehtävän täyttäminen uudelleen välttämätöntä, voidaanko tehtävät hoitaa toisin
tai onko syytä tarkistaa tehtävän johtosääntöä/toimenkuvaa. Tarkastelut on
tehtävä kirjallisesti perustelleen.
Seurakuntapastorin viran täyttämisen tarkastelua
I seurakuntapastorin viran täyttämistä on päätetty esittää viran vapautuessa.
Hyvinkään seurakunnassa on kirkkoherran lisäksi 12 seurakuntapapin virkaa,
joista viisi on kappalaisen virkoja ja seitsemän on seurakuntapastorin virkoja.
Lisäksi seurakunnalla on VIII seurakuntapastorin virka, joka on ollut ns.
pöytälaatikkovirka ja käytössä tarpeen vaatiessa. Tällä hetkellä pastori Hanna
Tolonen hoitaa kyseistä virkaa 20 % osuudella. Seurakunnan tämänhetkisessä
taloudellisessa tilanteessa on edelleen mahdollista täyttää vapautuva seurakuntapastorin virka. Hyvinkään seurakunnassa on kattavan jumalanpalveluselämän lisäksi hyvin laajaa ja monipuolista toimintaa niin aluetyössä kuin eri
työaloilla. Näin ollen jo yhden papin viran vähentämisellä olisi selkeästi
vaikutusta töiden sujuvuuteen ja papiston työmäärään. Nyt viran täyttämistä
harkittaessa voidaan myös todeta, että seurakunnasta on jäämässä eläkkeelle
papin viran haltijoita 2020-luvulla, jolloin pappien virkojen määriä on suhteellisen lyhyellä aikavälillä mahdollisuus tarkastella uudelleen.
Viran tehtävät
Kirkkoherra on keskustellut tuomiokapitulin notaarin Pilvi Keravuoren kanssa
seurakuntapastorin viran täyttämisestä. Seurakunnan on mahdollista toimia
siten, että virkaa ei avata laajempaan hakuun, vaan haastattelemme seurakunnan
piirissä olevia vihittyjä pappeja, Jussi Hokkasta, Antti Kurkolaa, Hanna Tolosta
ja Virpi Vikmania, sikäli, kun he ovat virasta kiinnostuneita. Seurakuntapastorin virka on Palvelun sektorilla ja viran tehtäviin kuuluvat myös yleinen
seurakuntatyö ja rippikoulutyö.
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Ehdotus:

Haastatellaan seurakunnan piirissä toimivat vihityt papit.
Nimetään haastatteluryhmään kirkkoherra Ilkka Järvinen, palvelun vastuukappalainen Virpi Koivisto, kaksi kirkkoneuvoston jäsentä ja sihteeriksi
hallintosihteeri Ritva Marjamäki.
Kirkkoneuvosto antaa KL 6:11 § mukaan lausunnon valittavasta papista ja
pyytää elokuun kokouksessaan 22.8.2018 viranhoitomääräystä Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulilta

Päätös:

Päätettiin haastatella seurakunnan piirissä toimivat neljä pappia, sikäli kun he
ovat tehtävästä kiinnostuneita.
Haastatteluryhmään nimettiin esitettyjen lisäksi kirkkoneuvoston jäsenet
Eeva-Liisa Paananen ja Marja-Leena Virtanen.
Kirkkoneuvosto antaa KL 6:11 § mukaan lausunnon valittavasta papista ja
pyytää elokuun kokouksessaan 22.8.2018 viranhoitomääräystä Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulilta.

139
Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välinen iltapäivätoiminnan avustussopimus
lukuvuodelle 2018 - 2019 (Yrttiaho)
Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse tai yhdessä muiden kuntien
kanssa tai hankkia palvelut muulta julkiselta (esimerkiksi seurakunnalta) tai
yksityiseltä palvelujen tuottajalta.
Hyvinkään kaupunki on maksanut elokuusta 2004 alkaen seurakunnalle
avustusta koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Kaupunki saa
avustusta toimintaan valtionosuutena, joka perustuu lakiin aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä.
Johtava lapsityönohjaaja Terhi Makkonen on neuvotellut kaupungin opetustoimen edustajien kanssa toiminnan sisällöstä kerhovuodelle 2018–2019.
Seurakunnalle toimitettu sopimusluonnoksen asiasisältö vastaa pitkälti
aikaisempien vuosien sopimusta (liite 10).
Avustusperusteena sovelletaan syyskauden alun ilmoittautumistilanteen
mukaista todellista lapsimäärää. Korvausperusteiden mukaisesti laskettu
lapsimäärä seurakunnan kerhoissa on 116 (128 v. 2017 ja 132 v. 2016).
Lapsimäärä sisältää erityislapsista tulevan lisän.
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Sopimuksen keskeiset korvausperusteet ja käytännöt:
- avustus on 68,00 euroa/lapsi/kuukausi (68,00 euroa/lapsi/kuukausi vuonna
2017), yhteensä koko lukuvuodelta n. 79.300 euroa
- elokuulta maksetaan avustus koko kuukaudelta, viimeiseltä kerhopäivältä
1.6.2019 ajalta korvaus on päiväperusteinen
- kaupunki hoitaa iltapäivätoiminnan laskutuksen ml. tarvittavat perintätoimenpiteet
- kaupunki hoitaa maksuvapautushakemusten käsittelyn
- kaupunki tilittää perheiden maksuosuudet 95 euroa/kk, (95 euroa/kk myös
vuosina 2016–2017) ja maksaa lapsikohtaiset avustukset kerran
kuukaudessa jälkikäteen
- maksamatta jäänyt toimintamaksu tai myönnetty maksuvapautus ei vähennä
seurakunnalle kuuluvaa korvausta.
Talousarvioesitykseen 2018 budjetoitu kaupungin avustus kattaa vain 17,5 %
iltapäivätoiminnan omakustannusarvon mukaan lasketuista kustannuksista
(485.173 euroa). Asiakasmaksut 123.000 (kerhomaksut) kattavat kuluista noin
25 % ja loput rahoitetaan kirkollisverovaroin. Lapsimäärän pieneneminen
vaikuttaa myös n. 5700 eurolla tuloihin mutta näkynee hieman myös säästöinä
elintarvike ja materiaali kuluissa.
Ehdotus:

Hyväksytään Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välinen iltapäivätoiminnan
avustussopimus.

Päätös:

Hyväksyttiin Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välinen iltapäivätoiminnan
avustussopimus.

140
Seurakunnan edustajat Lähetyksen kesäpäivien 2019 päätoimikuntaan
Seurakunnassa pidettiin 16.5.2018 neuvottelu Kylväjän Lähetyksen 2019
kesäpäivistä, jotka järjestetään Hyvinkäällä Kylväjän ja seurakunnan kanssa
yhteistyössä.
Kesäpäivien ajankohta on 14. – 16.5.2019 ja päivät järjestetään Kirkonmäellä.
Toukokuussa pidetyssä neuvottelussa on todettu mm., että ajatuksena on, että
kesäpäivät tukevat Hyvinkään seurakunnan toimintaa ja päivien aikana voidaan
hyödyntää sitä työtä, mitä Hyvinkään seurakunnassa jo nyt tehdään. Ohjelmasta
todettiin alustavasti mm., että perjantaina voisi esim. olla Hyvinkään kirkossa
metallimessu, lauantaina koko perheen näytelmä ja kanavatyöskentelyä.
Perjantai- ja lauantai-iltoina on nuorille ja nuortenmielisille perinteisesti ollut
gospelkahvila. Sunnuntaina on messu ja pääjuhla.

HYVINKÄÄN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto
13.6.2018
15
134
_____________________________________________________________________________________
Kesäpäiviä järjestelee kerran kuukaudessa kokoontuva päätoimikunta.
Toukokuun neuvottelussa kirjattiin, että Kylväjän puolelta päätoimikuntaan
kuuluvat Kylväjän kotimaantyön johtaja Hanna Lindberg, pastori Janne Sironen
ja pastori Jarmo Mäki-Mikola. Seurakunnasta päätoimikuntaan tulisi nimetä
3–4 jäsentä. Neuvottelussa oli kirjattu, että toimikunnassa ovat ainakin lähetyssihteeri Johanna Rantalankila, julistuksen vastuukappalainen Jyrki Rauhala sekä
luottamushenkilöistä Reijo Huuskonen. Kirkkoherra osallistuu päätoimikunnan
työskentelyyn tarvittaessa.
Ehdotus:

Nimetään Hyvinkään seurakunnasta Kesäpäivien päätoimikuntaan lähetyssihteeri Johanna Rantalankila, julistuksen vastuukappalainen Jyrki Rauhala,
luottamushenkilö Reijo Huuskonen sekä yksi kirkkoneuvoston jäsen.

Päätös:

Hyvinkään seurakunnasta Kesäpäivien päätoimikuntaan lähetyssihteeri Johanna
Rantalankila, julistuksen vastuukappalainen Jyrki Rauhala, luottamushenkilö
Reijo Huuskonen sekä kirkkoneuvoston jäsen Inga-Lill Rajala.

141
Seurakunnan lahja Joshkar-Olan marilaisvenäläisen evankelisluterilaisen
seurakunnan 25-vuotisjuhlassa
Hyvinkään seurakunnasta Joshkar-Olan evankelisluterilaisen seurakunnan
25-vuotisjuhlaan osallistuvat kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti kirkkoneuvoston jäsenet Taisto Heimonen, Hannele Karppinen ja Inga-Lill Rajala
sekä lähetyssihteeri Johanna Rantalankila.
Seurakuntamme lahjana on päätetty onnitella 25-vuotiasta Joshka-Olan
marilaisvenäläistä seurakuntaa rahalahjalla, joka voidaan maksaa
Lappeenrannassa olevalle Joshka-Olan seurakunnan tilille.
Ehdotus:

Hyvinkään seurakunta onnittelee 25-vuotiasta Joshkar-Olan marilaisvenäläistä
evankelisluterilaista seurakuntaa 1 000 euron rahalahjalla.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin. Lahja maksetaan kirkkoneuvoston määrärahoista.
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142
Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkkohallituksen yleiskirje 10/2018
1. Verkkotyön yhteistyömalli
Työmarkkinalaitoksen yleiskirje A3/2018
1. Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä
2. Hyvään käytökseen sitoutuminen
3. Toimintaohjeet ristiriitatilanteita varten
Työmarkkinalaitoksen yleiskirje A4/2018
1. Ohje työaikasuunnittelusta ja työvuoroluettelon tekemisestä.
Ehdotus:

Merkitään yleiskirjeet tiedoksi.

Päätös:

Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi.

143
Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat
Julistusjohtokunta 9.5.2018
1. Seurakunnan konserttitoiminta sekä kuorojen tilanne
2. Lähetystyön talousarviomäärärahojen jakaminen vuodelle 2018
3. Nimikkosopimusten tavoitesummien nostaminen
4. Kylväjän nimikkosopimus/salainen
5. Suomen Lähetysseuran nimikkosopimus
6. Kansanlähetyksen nimikkosopimus
7. Evankeliumiyhdistyksen nimikkosopimus
8. Edustajien valinta lähetysjärjestöjen kesäjuhlille
Palvelujohtokunta 15.5.2018
1. Diakoniatyön ystäväpalvelun periaatteet Hyvinkään seurakunnassa
2. Edustaja Lahteen Kirkon diakonian päiville
3. Tietosuoja-asiat
4. Diakoniasihteerin päätösluettelon mukaiset päätökset § 2/2018
Kasvatusjohtokunta 24.5.2018
1. Partiolippukuntien kuuleminen
2. Määräaikaisten lastenohjaajien valinta
3. Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot

HYVINKÄÄN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto
13.6.2018
17
136
_____________________________________________________________________________________
Aluetyön yhteistyötoimikunta 31.5.2018
1. Keskustelua aluetyön alkuvuoden taloustoteumasta ja toiminnasta
2. Aluetyön suunnittelu- ja virkistyspäivän suunnittelua
Ehdotus:

Merkitään asialistat tiedoksi.

Päätös:

Asialistat merkittiin tiedoksi.

144
Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat
Kirkkoherran päätösluettelon asialista § 19–22/2018
19. Päätös yhden kummin riittävyydestä kastettavalle lapselle
20. Viranhoitomääräyspyyntö pastori Johanna Piirolalle Hyvinkään
seurakunnan vs. II seurakuntapastoriksi
21. Päätös rippikoulun maksuvapautushakemukseen
22. Päätös yhden kummin riittävyydestä kastettavalle lapselle
Talousjohtajan päätösluettelon asialista § 25–36/2018
25 Asuinhuoneiston vuokrasopimus
26 Asuinhuoneiston vuokrasopimus
27 Hankintapäätös sähköntuottajasta
28 Autopaikan vuokrasopimus
29 Caruna muuntamon ja maakaapelin sijoitussopimus
30 Taloustoimiston ja kirkkoherranviraston työjärjestelyt vuosilomien aikana
31 Erityinen peruste harjoittelijan ohjaamisesta
32 Erityinen peruste harjoittelijan ohjaamisesta
33 Asuinhuoneiston vuokrasopimus
34 Eriikka Käyhkön hoitovapaa 1.8.–21.8.2018
35 Matkapuhelimen käytön korvaus
36 Asuinhuoneiston vuokrasopimus
Ehdotus:

Merkitään asialistat tiedoksi.

Päätös:

Asialistat merkittiin tiedoksi.
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145
Henkilöstöasia (Yrttiaho)

146
Viestinnän työjärjestelyt
Kirkkoneuvoston kokouksessaan 17.5.2017 johtavan tiedottajan virkaan
1.7.2017 lukien valitsema Eriikka Käyhkö aloittaa hoitovapaansa jälkeen
virkansa hoitamisen Hyvinkään seurakunnassa 22.8.2018. Hänelle on
myönnetty jatkoa aiemmin 31.7.2018 saakka myönnettyyn hoitovapaaseen
hänen anomuksen mukaisesti 21 päivää eli 1. – 21.8.2018.
Inkeri Toiviainen jatkaa vs. johtavana tiedottajana 21.8.2018 saakka ja
siirtyy 22.8.2018 omaan tiedottajan virkaansa, jossa hän nyt sovitun mukaisesti
on päävastuussa seurakuntavaalien viestinnästä uuden johtavan tiedottajan
perehtyessä tehtäväkenttäänsä.
Vs. tiedottajana toimiva Hanna Tolonen jatkaa tiedotuksen (70 %) ja papin
(30 %) tehtäviä seurakunnassa 31.8.2018 saakka.
Ehdotus:

Merkitään viestinnän tämänhetkiset työjärjestelyt tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin viestinnän työjärjestelyt tiedoksi.
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147
Henkilöstöasia (Yrttiaho)

148
Henkilöstöasia (Yrttiaho)

149
Muita asioita
1. Seuraavat kokoukset
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto

22.8., 19.9., 17.10., 7.11., 28.11. ja 19.12.2018
3.10. ja 12.12.2018

150
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen.
Kokous päätettiin Herran siunaukseen.

