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151
Kokouksen avaus
Alkuhartauden ja virren 59 jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

152
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on toimitettu jäsenille 17.8.2018.
Ehdotus:

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

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

153
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannele Karppinen ja Nina Pietilä. Pöytäkirja
tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 27.8.2018.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 28.8. –
10.9.2018 viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä
on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 28.8. – 4.9.2018.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

154
Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:

Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi siten muutettuna,
että esityslistan pykälät 161 ja 162 siirrettiin käsiteltäviksi kirkkoneuvoston
seuraavassa kokouksessa, jonka kirkkoneuvosto edellytti olevan tarvittaessa
ennen 4.9.2018.
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155
Nuorisotyönohjaaja Outi Korppisen opintovapaa
Outi Korppinen on hyväksytty opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa/Digiajan palvelujohtaminen Lapin ammattikorkeakouluun ja
hän hakee opintovapaata 1.10.2018 – 30.4.2019, liite 1.
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.
Outi Korppinen on tullut virkaan Hyvinkään seurakuntaan v. 2007 ja täyttää
opintovapaan edellytykset.
Sijaisen palkkaamisesta päättää kirkkoherra päätösluettelollaan.
Ehdotus:

Myönnetään Outi Korppiselle opintovapaata hänen anomuksensa mukaisesti
1.10.2018 – 30.4.2019.

Päätös:

Outi Korppiselle myönnettiin opintovapaata hänen anomuksensa mukaisesti
1.10.2018 – 30.4.2019.

156
Johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan Terhi Makkosen virkavapaa
Terhi Makkonen on valittu Tuusulan seurakunnan varhaiskasvatuksen
ohjaajaksi 1.10.2018 lukien. Hän anoo virkavapaata Hyvinkään seurakunnan
johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan virasta Tuusulan viran koeajaksi
1.10.2018 – 31.3.2019, liite 2.
Lapsityön työjärjestelyt johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan virkavapaan aikana
Vs. johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja
Terhi Makkosen virkavapaan 1.10.2018 – 31.3.2019 ajaksi on työalalta esitetty
vs. johtavaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi varhaiskasvatuksen ohjaaja
Anna-Mari Tukevaa, joka on seurakunnassa hoitanut toista varhaiskasvatuksen
ohjaajan virkaa ensin määräaikaisena vuodesta 2012 lukien ja vakinaisena
viranhaltijana 2016 lukien.
Vs. varhaiskasvatuksen ohjaaja
Lastenohjaaja, tradenomi Nonna Kotkanen-Koivua esitetään työalalta
vastaavaksi ajaksi 1.10.2018 – 31.3.2019 vs. varhaiskasvatuksen ohjaajaksi.
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Sijaisuuksien hoitamisesta kirkkoherra tekee päätöksen päätösluettelollaan.
Johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan viran täyttämiseen palataan keväällä
2019.
Ehdotus:

Myönnetään Terhi Makkoselle virkavapaata Hyvinkään seurakunnan johtavan
varhaiskasvatuksen ohjaajan virasta Tuusulan varhaiskasvatuksen ohjaajan
viran koeajaksi 1.10.2018 – 31.3.2019.

Päätös:

Terhi Makkoselle myönnettiin virkavapaata Hyvinkään seurakunnan johtavan
varhaiskasvatuksen ohjaajan virasta Tuusulan varhaiskasvatuksen ohjaajan
viran koeajaksi 1.10.2018 – 31.3.2019.

157
Kirkkoneuvoston lausunto tuomiokapitulille I seurakuntapastorin valinnasta
Hyvinkään seurakunnan I seurakuntapastorin Petra Pohjanraidon tultua
valituksi seurakunnan II kappalaisen virkaan 1.9.2018 lukien, kirkkoneuvosto
päätti kokouksessaan 13.6.2018, että I seurakuntapastorin virka täytetään
uudelleen.
Pastori Antti Kurkolalla on Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin
viranhoitomääräys vt. II kappalaiseksi siihen saakka, kunnes virka on
vakinaisesti täytetty eli 31.8.2018 saakka Petra Pohjanraidon astuessa
II kappalaisen virkaan 1.9.2018.
Tuomiokapitulin kanssa käydyn keskustelun perusteella seurakuntapastorin
virkaa ei avattu laajempaan hakuun, vaan päätettiin haastatella seurakunnassa
sijaisina toimivia pappeja, Jussi Hokkasta, Antti Kurkolaa, Hanna Tolosta ja
Virpi Vikmania, sikäli kun he ovat virasta kiinnostuneita. Kirkkoneuvosto
nimesi 13.6.2018 haastatteluryhmään Ilkka Järvisen, Virpi Koiviston ja
sihteeriksi hallintosihteeri Ritva Marjamäen sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan Marja-Leena Virtasen ja kirkkoneuvoston jäsenen Eeva-Liisa
Paanasen.
Työryhmä haastatteli virasta kiinnostuneet papit, Antti Kurkolan, Hanna
Tolosen ja Virpi Vikmanin 21.6.2018. Työryhmä ehdottaa kirkkoneuvostolle
että lausuntona Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille esitetään viranhoitomääräyksen pyytämistä Hyvinkään seurakunnan I seurakuntapastorin
virkaan pastori Antti Kurkolalle 1.9.2018 lukien. Perusteluiksi esitetään mm.
Antti Kurkolan hakijoista selkeästi pisintä seurakuntapapin työkokemusta sekä
vahvinta kokemusta nyt esillä olevan viran työaloilta. Haastattelulausunto on
liitteenä 3.
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Ehdotus:

Esitetään Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille, että tuomiokapituli antaa
viranhoitomääräyksen Hyvinkään seurakunnan I seurakuntapastorin virkaan
pastori Antti Kurkolalle 1.9.2018 lukien.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

158
Ystävyysseurakunta- ja lähetystyön matka Unkariin ja Kroatiaan keväällä 2019
Seurakunnan Kansainvälisen vastuun työryhmä on valmistellut ystäväseurakunta- ja lähetystyön matkaa Unkariin ja Kroatiaan kevääksi 2019,
17. – 21.5.2019.
Ajatus matkasta on syntynyt mm. Kroatian kirkon Osijekin seurakunnasta
seurakunnallemme tulleen ystäväseurakuntatyösopimuspyynnön perusteella.
Osijekin seurakunnan kirkkoherra, Kroatian evankelisen kirkon piispa Branko
Beric osallistui viime vuonna Hyvinkään seurakunnan 100-vuotisjuhlaan.
Samoin juhlaan osallistui Kesckemétin seurakunnan pastori Enikö Hulej, joka
myös oli esittänyt juhlassa vierailukutsun Hyvinkään seurakunnalle.
Lähetyssihteeri Johanna Rantalankila on alustavasti valmistellut matkan
käytännön asioita. Matkalle osallistuisi sekä seurakunnan luottamushenkilöitä
että työntekijöitä ja ryhmän koko olisi 15–20 henkilöä. Matkan kohteina
olisivat Kesckemétin seurakunta Unkarissa sekä Osijekin ja Kutinan seurakunnat Kroatiassa. Matkan tarkoitus olisi keskustella millaisia odotuksia ja
toiveita seurakunnilla on ystäväseurakuntatoiminnan tiimoilta sekä tutustua
Kroatiassa tehtävään lähetystyöhön. Lähetyssihteerin laatima päivien alustava
ohjelmarunko on liitteenä 4.
Matkan hinta tulisi olemaan noin 850 – 950 euroa/hlö. Hintaan sisältyvät
lennot, majoitus, bussikuljetukset ulkomailla sekä aamiaisen lisäksi yhden
ruokailun päivässä. Vuoden 2019 kehysbudjetissa matkaan on varattu 20.000
euroa.
Lähetyssihteerin mukaan päätös matkan tekemisestä, osallistujamäärästä ja
määrärahaesityksestä tulee matkavarausten johdosta tehdä jo nyt elokuussa.
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Ehdotus:

Toteutetaan ystävyysseurakunta- ja lähetystyön matka Unkariin ja Kroatiaan
17. – 21.5.2019. Määritellään ryhmän kooksi enintään 20 henkilöä.
Esitetään vuoden 2019 talousarvioon 20.000 euron määräraha matkaan.
Valtuutetaan lähetyssihteeri jatkamaan matkavarausten hoitamista vaadittavan
aikataulun mukaisesti.

Päätös:

Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkoneuvostossa toivottiin, että lähtevä ryhmä profiloitaisiin niin, että
erityisesti myös nuoria on matkalla mukana.

159
Hallintosihteeri Ritva Marjamäen irtisanoutuminen
Ritva Marjamäki irtisanoutuu hallintosihteerin virasta eläkkeelle siirtymisen
johdosta 1.4.2019 lukien, liite 5.
Ehdotus:

Merkitään Ritva Marjamäen irtisanoutuminen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

160
Hallintosihteerin viran avoimeksi julistaminen ja haastatteluryhmän nimeäminen
Hallintosihteeri Ritva Marjamäki jää eläkkeelle 1.4.2019 lukien ja ennen
eläkkeelle siirtymistä vuosilomille joulukuun 2018 lopulla.
Hallintosihteerin virka on määrä julistaa haettavaksi siten, että kirkkoneuvosto
voi tehdä valinnan lokakuun kokouksessaan 17.10.2018. Kaikissa esimiesvalinnoissa seurakunnassa käytetään rekrytointiprosessin osana soveltuvuustestejä.
Haastattelupäiväksi on suunniteltu ti 25.9.2018 ja testipäiväksi on Suomen
Psykologikeskuksen kanssa sovittu ti 2.10.2018.
Hallintosihteerin viran johtosääntö tarkistettiin ja hyväksyttiin kirkkoneuvoston
toukokuun kokouksessa 16.5.2018.
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Haastatteluryhmäksi kirkkoherra esittää hallintotyöryhmää Ilkka Järvinen,
puheenjohtaja, Pentti Helttunen, Tuula Karhunen ja Marja-Leena Virtanen sekä
Kati Yrttiaho, sihteeri.
Hakuilmoitus on liitteenä 6.
Ehdotus:

Julistetaan hallintosihteerin virka haettavaksi 17.9.2018 klo 15 mennessä.
Virka täytetään 1.4.2019 lukien. Valitun tulee aloittaa tehtävässä työsuhteisena
joulukuussa 2018 sopimuksen mukaan.
Hyväksytään liitteenä oleva hakuilmoitus ja julkaistaan se Kotimaa-lehdessä ja
Aamupostissa viikolla 35 sekä kirkon työpaikkatorilla ja seurakunnan kotisivuilla.
Viranhaltijan valinta tehdään kirkkoneuvoston kokouksessa 17.10.2018.
Haastatteluryhmänä toimii hallintotyöryhmä esittelyssä mainitun mukaisesti.

Päätös:

Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

161
Henkilöstöasia (Yrttiaho)/Salainen
Asia käsitellään kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa.

162
Henkilöstöasia (Yrttiaho)/Salainen
Asia käsitellään kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa.

163
Rippikoulumaksut vuonna 2019 (Yrttiaho)
Vuoden 2016–2018 rippikoulumaksut olivat seuraavasti:
Talvileirit

110 euroa

Laskettelurippikoulu
Kesäleirit
Purjehdusrippikoulu
Päiväkoulu
Pienryhmä

180 euroa
130 euroa
300 euroa
60 euroa
40 euroa.
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Nurmijärvellä leiri maksaa tänä vuonna päivärippikoulu 20 ja leirit 130 euroa ja
Järvenpäässä päivärippikoulu 44 ja leirit 140-183 euroa.
Ensi vuonna on tulossa muutoksia rippikouluun, esimerkiksi konfirmaatioiden
osalta on tulossa muutoksia, emmekä tiedä, miten tämä muutos tullaan
ottamaan vastaan, joten siksi rippikoulujen hinnat haluttaisiin pidettäväksi
ennallaan. Parina viime vuonna on ollut pientä nousua myös maksuvapautusten
määrässä.
Lasketteluleirillä leiriläiset maksavat laskettelulippunsa ja välinevuokransa itse,
seurakunta maksaa ainoastaan kuljetukset rinteeseen. Leireillä on tapahtunut
runsaasti loukkaantumisia ja niiden jatkumoa turvallisuusnäkökohdista on syytä
tarkkailla erityisesti ensi vuonna. Hyvinkään seurakunta järjestää kaksi talvirippikoulua, tavallinen Nurmossa ja lisäksi lasketteluleirin, joka on suositumpi.
Kummassakin on ollut viime vuosina alle 25 leiriläisen leiriä, mutta näitä kahta
leiriä tarvitaan mm. koska kaikki eivät mahtuisikaan kesäleireille.
Rippikoulupappi ehdottaa, että rippikoulujen hinnat pidetään entisellään vuonna
2019, mutta koska kulut tulevat nousemaan, jäisi pohdittavaksi kuitenkin
vuodelle 2020 leirien hintojen nostotarve.
Rippikoulujen menobudjetin on ennakoitu nousevan, koska ryhmien määrä on
nousemassa kahdella, johtuen rippikoululaisten määrän kasvusta, kirkkoon
kuuluvien ikäluokka on n. 450 hlö. Lisäksi tarvetta olisi nostaa Kuutsin
määrärahoja, koska ensi vuosi on Kuutsin 50-vuotis juhlavuosi ja siitä on
toiveena tehdä erityinen juhla.
Liitteenä rippikoulun pitopaikoille saatu tarjoushinnasto ilman kuljetuskustannuksia.
Ehdotus:

Huomioidaan se, että rippikoulumaksut ovat olleet samat jo vuodesta 2016
alkaen, joten on hyvä tarkistaa hinnastoa kompensoimaan niiden järjestämisestä
aiheutuvia kustannuksia kohtaan, erityisesti kuljetus ja matkakulut ovat
nousseet yleisellä tasolla viime vuosina, joten ns. harrasteleirien osalta tehdään
tarkistus hintoihin. Vahvistetaan vuoden 2019 rippikoulumaksut seuraavasti:
Talvileirit
Laskettelurippikoulu
Kesäleirit
Purjehdusrippikoulu
Päiväkoulu
Pienryhmä

Päätös:

110 euroa
200 euroa
130 euroa
320 euroa
60 euroa
40 euroa.

Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.
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164
Kaukasten Palvelutalo Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja
Pöytäkirja kirkkoneuvostolle tiedoksi erillisenä liitteenä.
Ehdotus:

Merkitään pöytäkirja tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin pöytäkirja tiedoksi.

165
Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano
KL 10:1 §:n mukaan kirkkoneuvoston tulee huolehtia kirkkovaltuuston
päätösten täytäntöönpanosta.
Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä
järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on
lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn
tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos
valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava tuomiokapitulin
ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Tuomiokapituli ei
saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut
umpeen (KL 10:6 §).
Seurakunnan viranomaisen päätös, jota ei ole alistettava, voidaan panna
täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman, jollei siitä valittaminen käy
täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai jollei viranomainen, jolle valitus
on tehty, kiellä täytäntöönpanoa tai määrää sitä keskeytettäväksi. Päätöstä
asiassa, joka voidaan siirtää kirkkohallituksen tai kirkkoneuvoston
käsiteltäväksi, ei saa panna täytäntöön ennen kuin on selvitetty, ettei asiaa
siirretä (KL 25:1 § 1-2).
Edelliset kirkkovaltuuston kokoukset ovat olleet 14.3. ja 30.5.2018.
Ehdotus:

Hyväksytään kirkkovaltuuston 14.3.2018 ja 30.5.2018 pitämien kokousten
päätösten täytäntöönpano.

Päätös:

Hyväksyttiin kirkkovaltuuston 14.3.2018 ja 30.5.2018 pitämien kokousten
päätösten täytäntöönpano.
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166
Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkkohallituksen yleiskirje 11/2018
1. Hallinto- ja erityistuomioistuimille uusi sähköinen asiointipalvelu
Työmarkkinalaitoksen yleiskirje 5/2018
1. Vaihtelevaa työaikaa noudattavan (tarvittaessa töihin tulevan) työntekijän
asemaa koskeva työsopimuslain muutos
Ehdotus:

Merkitään yleiskirjeet tiedoksi.

Päätös:

Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi.

167
Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat
Kirkkoherran päätösluettelon asialista § 23 – 42/2018
23. Junnuleirin maksuvapauspäätös
24. Ehtoollisenjako-oikeudet kesätyöntekijöille kesällä 2018
25. Saalas Ruokangas ohjaajaksi varhaisnuorten leirille
26. Junnuleirin maksuvapauspäätös
27. Rippikoulun maksuvapauspäätös
28. Kummin lisääminen kastetulle lapselle
29. Päätös yhden kummin riittävyydestä kastettavalle lapselle
30. Kirkkoteatteriohjaaja Tytti Jäppisen koulutus
31. Päätös yhden kummin riittävyydestä kastettavalle lapselle
32. Varhaisnuorten kesäleirin maksuvapauspäätös
33. Nuorten leirin maksuvapauspäätös
34. Nuorten leirin maksuvapauspäätös
35. Varhaisnuorten leirin maksuvapauspäätös
36. Lyhennetty esteiden tutkinta-aika ja esteiden tutkinnasta annettava
todistus/vihkimisilmoitus
37. Tanja Ignatiuksen palkkaaminen avustajaksi varhaisnuorten leirille
38. Jemina Rytilahden palkkaaminen ylimääräiseksi neljänneksi ohjaajaksi
Sääksi 6 rippikoululeirille
39. Päätös yhden kummin riittävyydestä kastettavalle lapselle
40. Päätös yhden kummin riittävyydestä kastettavalle lapselle
41. Kummin lisääminen kastetulle lapselle
42. Kirsi Kupiainen vs. nuorisosihteeriksi
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Talousjohtajan päätösluettelon asialista § 37 – 45/2018
37. Siivoustyönohjaajan valinta
38. Vainajakuljetusten kustannukset Rauhannummen kappelin remontin ajalta
39. Asuinhuoneiston vuokrasopimus (Kaukotie)
40. Lisätyötilaus työkeskuksen investointiin (ilmastoinnin muutos)
41. Siivoustyönohjaajan palkkaus
42. Asuinhuoneiston vuokrasopimus (Mikkonen)
43. Pitopalvelun sijaisuuksien hoitajan valinta (Tsan Nam Denh)
44. Asuinhuoneiston vuokrasopimus, (Tuomi)
45. Asuinhuoneiston vuokrasopimus, (Nurminen)
Ehdotus:

Merkitään asialistat tiedoksi.

Päätös:

Asialistat merkittiin tiedoksi.

168
Muita asioita
1. Seuraavat kokoukset
Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

mahdollinen ylimääräinen kokous elo-syyskuun
vaihteessa, 19.9., 17.10., 7.11., 28.11. ja 19.12.2018
3.10. ja 12.12.2018
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Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen.

