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Läsnä olevat jäsenet ja varajäsenet
Järvinen Ilkka, puheenjohtaja
Karhunen Tuula, varapuheenjohtaja
Haapamäki Jaakko
Kangas-Pusa Katri
Karppinen Hannele
Korpiaho Matti
Kölhi Heikki
Linna-Pirinen Tuija
Myllymäki Anita
Pallonen Jouni
Rantala Kyllikki
Romppanen Lea
Tyni Pekka

Muut läsnäolijat
Kiuttu Pekka
Ala-Paavola Sinikka
Yrttiaho Kati
Paavola Minna
Husso Markku
Asiat

poissa 72 §:n käsittelyn aikana
puheenjohtaja 72 §:n käsittelyn aikana
Susanna Hujasen varajäsen

Ossi-Pekka Ollikaisen varajäsen
Irma Pahlmanin varajäsen

KV:n puheenjohtaja
KV:n varapuheenjohtaja
talousjohtaja poissa 72 §:n käsittelyn aikana
hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä, poissa 72 §:n käsittelyn aikana
hautaustoimen päällikkö 64–67 §

60–83 §

Allekirjoitukset

ILKKA JÄRVINEN
Ilkka Järvinen
puheenjohtaja

TUULA KARHUNEN
Tuula Karhunen
varapuheenjohtaja, 72 §

Pöytäkirja on tarkastettu Hyvinkäällä 22.3.2019

ANITA MYLLYMÄKI
Anita Myllymäki

JOUNI PALLONEN
Jouni Pallonen
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60 §
Kokouksen avaus
Alkuvirren 525 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

61 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
KL 7:4.1
Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 §:n kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Esityslista on lähetetty jäsenille 14.3.2019.
Ehdotus

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

Päätös

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

62 §
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Ehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anita Myllymäki ja Ossi-Pekka Ollikainen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa perjantaina 22.3.2019.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 25.3.–25.4.2019
viraston aukioloaikana, mistä ilmoitetaan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla
18.3.–25.4.2019.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anita Myllymäki ja Jouni Pallonen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa perjantaina 22.3.2019.

63 §
Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus

Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.
Kohdassa 82 § Muut asiat kuullaan Sinikka Ala-Paavolan palaute Wähäväkisten
juhlaveisuut -tilaisuudesta.

2

PÖYTÄKIRJA

3/2019

20.3.2019
Kirkkoneuvosto

64 §
Lausuntopyyntö Hyvinkään kestävän kehityksen tiekartasta 2050 ja ympäristöohjelmasta 2019–2021
(Husso)
Hyvinkään kaupunginhallitus on pyytänyt Hyvinkään seurakunnalta lausuntoa Hyvinkään kaupungin kestävän kehityksen tiekartasta 2050 sekä ympäristöohjelmasta vuosille 2019–2021.
Lausunto tulee antaa viimeistään 31.3.2019. Kestävän kehityksen tiekartta ja ympäristöohjelma
ovat liitteinä 1a-b, tausta-aineisto liitteenä 1c.
Hyvinkään kaupunki on hyväksytty hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja kestävää kulutustahoa
tavoittelevan FISU-verkoston jäseneksi vuonna 2017. Hyvinkää on mukana myös HINKU hankkeessa, jonka tavoitteena on vähentää kunnan alueella syntyviä kasvihuonepäästöjä 80 %
vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. FISU -kunnat tavoittelevat hiilineutraalisuutta
vuoteen 2050 mennessä.
Tiekartta keskittyy ekologiseen kestävyyteen seuraavan jaottelun mukaisesti: 1. Energia, 2. Liikenne ja yhdyskuntarakenne, 3. Jätteet ja materiaalit, 4. Ruuan ja veden kulutus ja tuotanto, 5.
Luonnonvarojen kulutus ja elinympäristö, 6. Ympäristökasvatus ja ympäristötietoisuus.
Tiekartan tavoitteet; hiilineutraalisuus, jätteettömyys ja kestävä elämäntapa, suuntautuvat vuoteen 2050 ja välitavoite; 80 % kasvihuonekaasupäästövähennys, vuoteen 2030. Hyvinkäällä suurin ekologinen jalanjälki muodostuu ravinnosta, tavaroista ja palveluista, asumisesta ja rakentamisesta sekä liikkumisesta.
Ehdotus

Kirkkoneuvosto päättää
1. nimetä työryhmän laatimaan lausunnon Hyvinkään kaupungille kestävän kehityksen tiekartasta ja ympäristöohjelmasta
2. että työryhmän kokoonpanon perustana on seurakunnan ympäristötyöryhmä, jossa on edustettuna kattavasti seurakunnan työalat
3. nimetä kirkkoneuvoston edustajan työryhmään ja
4. valtuuttaa työryhmän toimittamaan lausunnon Hyvinkään kaupungille viimeistään 31.3.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Kirkkoneuvoston edustajana työryhmään nimettiin
Sinikka Ala-Paavola. Kaupungilta saadun jatkoajan vuoksi lausunto tulee toimittaa
Hyvinkään kaupungille viimeistään 26.4.2019.
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65 §
Maa-ainesten otto Rauhannummen hautausmaan naapurissa
(Husso)
Hausjärven ympäristönsuojeluviranomaiselle on tullut hakemus koskien maa-ainesten ottamista
ja murskausta Monnissa (Erkylässä) kiinteistöllä 86-401-1-415. Asian vireille tulosta on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla aikana 9.1.–7.2.2019. Vireille tuloa koskeva kuulutus julkaistiin myös Riihimäen seudun viikkouutisissa.
Inhimillisestä virheestä johtuen vireillä olosta ei tiedotettu suoraan Hyvinkään seurakunnalle,
joka on naapurikiinteistön omistaja. Tämän vuoksi seurakunnalle on annettu mahdollisuus muistutuksen tekemiseen kuulutusajan jälkeen. Kuulutuskirje ja kartta maa-aineksen ottoalueesta
ovat liitteinä 2a-b.
Maa-aineksen ottoalue sijaitsee nykyisen Ventoniemen maa-aineksen ottoalueen yhteydessä.
Maa-aineksen ottolupaa haetaan kymmenelle vuodelle. Ottolupaan sisältyy myös maa-aineksen
murskausta. Toiminta-aika on arkisin klo 7–22 ja lauantaisin klo 7–18. Maa-aineksen ottoalueen
ja hautausmaan väliin jää kapeimmillaan noin 50–100 metrin suojakaista.
Toiminta vastaa nykyisiä maa-aineksen ottotoimintoja hautausmaan ympäristössä, mutta sijaitsee lähempänä hautausmaata, kuin aikaisemmat ottoalueet. Tämän vuoksi etenkin murskausäänien kantautuminen hautausmaalle on todennäköisesti voimakkaampaa. Lauantaisin on
siunaustilaisuuksia eniten, joten murskauksesta johtuvien äänien kantautuminen hautausmaalle
saattoväen hiljentyessä haudalla voidaan kokea häiritsevänä. Murskausäänien ei ole todettu
kantautuvan kappeliin. Muutoin maa-aineksen otosta ei aiheutune haittaa hautaustoiminnalle.
Ehdotus

Kirkkoneuvosto esittää Hausjärven ympäristönsuojeluviranomaiselle, että murskaustoimintaa vältettäisiin lauantaisin hautausmaalle kantautuvan melun vuoksi
ja murskaustoiminta keskitettäisiin pääasiassa maanantai-perjantaipäiville. Niistä
lauantaipäivistä, jolloin murskausta joudutaan suorittamaan, toivotaan ilmoitusta
kahta-kolmea viikkoa aikaisemmin seurakunnan kirkkoherranvirastoon sekä Rauhannummen hautausmaalle omaisten informointia varten.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kirkkoneuvosto katsoo, että murskausasema
tulisi sijoittaa siten, että melun kantautuminen hautausmaalle minimoituu.

66 §
Maa-alueen käyttöoikeussopimus
(Husso)
Nurmijärven Vesi ottaa talousvettä Kiljavan harjusta, jonka pohjaveden pinta on yhteydessä
Sääksin vedenpintaan. Tämän vuoksi Nurmijärven Vedelle on myönnetty vesilain mukainen pysyvä lupa johtaa vettä Vihtilammesta ja yläpuolisista vesistöistä Sääksiin.
Vedenjuoksutusta saa toteuttaa kesäkauden ulkopuolella noin lokakuun alusta noin toukokuun
loppuun. Juoksutusta ja vedenpintoja seurataan Nurmijärven Vedessä ja niistä raportoidaan
ympäristölupaviranomaisille.
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Vihtilammesta Sääksiin johtavaan ojaan on rakennettu vuonna 1979 säätöluukulla varustettu
puurakenteinen pato, joka on huonossa kunnossa. Nurmijärven Vedellä on tarkoitus uusia pato.
Korjaus- ja huoltotöitä varten padon luokse tulee päästä työkoneella, jonka vuoksi ojan varteen
on suunniteltu rakennettavaksi huoltotie. Samassa yhteydessä ojan reunoja on tarkoitus perata.
Toimenpiteellä vähennetään humuksen kulkeutumista ojaan ja edelleen Sääksjärveen. Ojan
perkauksesta syntyvä maa-aines on suunniteltu levitettävän tienpohjalle. Ojaa ei syvennetä,
vaan ojasta poistetaan siihen muodostuva pajukko ja liiallinen kasvusto.
Uusi huoltotie on suunniteltu rakennettavaksi sähkölinjan alle, joka on avoinna pidettävää
maastoa. Huoltotien loppupäästä joudutaan poistamaan pienehkö määrä puita. Kaadettavat
puut varataan seurakunnan leirikeskukseen polttopuiksi. Tehtävän tien ja Sääksojan väliin jätetään järeää ojanvarsipuustoa. Huoltotie pyritään tekemään nykyisen metsäpohjan päälle ns.
täyttämällä, jotta vältytään kaikelta eroosiovaikutukselta ja turhalta luonnon muokkaukselta.
Näillä toimin koko Sääksojan itäpuolinen alue säilyisi koskemattomana luonnonsuojelualueen
suojusmetsänä. Työt on suunniteltu aikataulutettavaksi 12.8.–27.9.2019 väliselle ajanjaksolle.
Huoltotien rakentamista ja käyttöä varten Nurmijärven Vesi on laatinut luonnoksen maankäyttösopimuksesta. Sopimusluonnoksen mukaan maan käyttöoikeudesta ei suoriteta korvausta.
Tien rakentamisen takia kaadettavan ainespuusto toimitetaan seurakunnan ilmoittamaan paikkaan polttopuukäyttöön. Nurmijärven Vesi vastaa kaikista rakentamiseen ja hoitoon liittyvistä
kustannuksista. Suunnitelmakartta ja sopimusluonnos ovat liitteinä 3a-b.
Ehdotus

Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Nurmijärven Veden laatiman suunnitelma huoltoväylän sijoituksesta ja töiden aikataulusta ja
2. hyväksyä käyttöoikeussopimuksen liitteen 3b mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

67 §
Museoviraston lausunto Suomen sisällissodassa vakaumuksensa puolesta kuolleiden henkilöiden nimien
lisäämisestä Puolimatkan hautausmaalla sijaitsevan hautamuistomerkin yhteyteen
(Husso)
Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 27.2.2019 (47 §) pyytää Museovirastolta lausuntoa Suomen sisällissodassa kaatuneiden ja teloitettujen vainajien nimitietojen lisäämisestä Puolimatkan hautausmaalla olevan hautamuistomerkin yhteyteen.
Museovirasto toteaa 12.3.2019 päivätyssä lausunnossaan (MV/34/05.01.02/2019), että suunniteltu muistomerkin täydennys uudella kivellä, johon vakaumuksensa puolesta 1918 kuolleiden
vainajien nimet kirjoitettaisiin, on sekä vainajia että alkuperäistä muistomerkkiä kunnioittava
toimenpide. Muistomerkin täydentäminen esitetyllä tavalla myös vahvistaa Puolimatkan hautausmaan kulttuurihistoriallista merkittävyyttä.
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Museovirasto kehottaa huomioimaan, että uuden kiven tulisi olla sekä pinnan, reunojen ja kulmien muotoilun osalta sekä väriltään vanhan kiven kaltainen. Samoin kiveen asennettavien
messinkilevyjen osalta tulisi välttää luonnollisen patinoimisen estävää pintakäsittelyä, jotta
kontrasti ajan myötä patinoituvan kivipinnan ja messinkilevyjen välillä ei tulisi häiritseväksi. Museovirasto pyytää myös pohtimaan asennettavan kiven leveyden kasvattamista, jotta nimet olisivat haudan reunalta luettavassa koossa.
Museovirasto pitää muistomerkin toteuttamista perusteltuna. Museoviraston lausunto on liitteenä 4.
Ehdotus

Kirkkoneuvosto merkitsee Museoviraston lausunnon tiedoksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi Museoviraston lausunnon tiedoksi.

68 §
Selvitys tilojen ilmaiskäyttäjistä vuonna 2018
(Yrttiaho)
Seurakunnan tilahinnaston mukaan mm. diakoniset ja eläkeläisryhmät sekä kristilliset järjestöt
saavat vuokrata seurakunnan tiloja veloituksetta.
Liitteenä 5 on tila- ja käyttäjäkohtaista yhteenvetoa tilojen ilmaiskäyttäjistä.
Ehdotus

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi selvityksen tilojen ilmaiskäyttäjistä.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi selvityksen tilojen ilmaiskäyttäjistä.

69 §
Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta 2018
(Yrttiaho)
Seurakunnassamme on omaksuttu käytäntö, jonka mukaan kirkkoneuvosto hyväksyy toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden yksityiskohtaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat ja vastaavasti
toimintakertomukset.
Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset ovat liitteenä 6.
Toimintakertomus vuodelta 2018 (tasekirjassa kappaleet 1-6).
Kirkkoneuvosto valmistelee osaksi tilinpäätöstä seurakunnan toimintakertomuksen, johon tiivistetään toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toiminnan arviointi ja seurakunnan kokonaistalouden tarkastelu.
Ehdotus

Hyväksytään toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta 2018. Viranhaltijat tekevät lopulliseen toimintakertomus- ja tilinpäätösasiakirjaan pieniä tarvittavia teknisiä korjauksia ja muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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70 §
Tilinpäätös 2018
(Yrttiaho)
Kirkkojärjestyksen mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma,
tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus (KJ 9:6.1). Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Kirkkoneuvoston on laadittava seurakunnan tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös on laadittava kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja -asetuksen säännösten, kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston antamien ohjeiden sekä taloussäännön määräysten mukaisesti.
Tilinpäätös sisältää tasekirjan ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, rahoitus-laskelma ja tase), tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja merkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Tasekirja arkistoidaan sidottuna. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat sisältävät tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt ja muut
erittelyt. Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuuston tilinpäätösasiakirjoihin.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talousjohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua. Tilintarkastuskertomus on
laadittava huhtikuun loppuun mennessä.
Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä.
Erillinen liite (liite 7): Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 (tasekirja)
Ehdotus
1.
2.
3.
4.

Kirkkoherra ja talousjohtaja esittelevät tilinpäätöksen
Hyväksytään vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös (tasekirja).
Allekirjoitetaan vuoden 2018 tilinpäätös.
Luovutetaan allekirjoitettu tilinpäätös ja muut tarpeelliset asiakirjat
tilintarkastajille tarkastettavaksi.
5. Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että:
- kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen
- kirkkovaltuusto vahvistaa tilikauden tulokseksi ja ylijäämäksi 84 016,07
euroa
- tilikauden ylijäämä siirretään taseen tilille ”Edellisten tilikausien
yli/alijäämä”.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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71 §
Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle
(Yrttiaho)
Tilintarkastuskäytäntöön liittyy menettely, jonka mukaan seurakunnan kirkkoneuvoston tulee
vahvistaa vahvistusilmoituskirjeellä kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja hallintoon liittyvät tiedot.
Ehdotus

1) Vahvistetaan tilintarkastajille vahvistusilmoituskirjeessä (liite 8) mainitut vuoden 2018 kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja hallintoon liittyvät tiedot.
2) Valtuutetaan kirkkoherra ja talousjohtaja allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirje tilintarkastajille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

72 §
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A1/2019 mukaiset palkantarkastukset
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A1/2019 sisältää seuraavat asiakohdat (KiT yleiskirje kokonaisuudessaan liitteenä 9.)
1. Palkantarkistukset 1.4.2019
2. Ryhmähenkivakuutussopimus 2019
3. Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan
Yleisessä palkkausjärjestelmässä olevien työntekijöiden peruspalkkoja tarkistetaan 1.4.2019 lukien
1,0 %:n suuruisella yleiskorotuksella. Osa-aikatyössä palkan perusteena olevaa 100 %:n peruspalkkaa tarkistetaan 1,0 %, jolloin osa-aikaisen viranhaltijan/työntekijän palkka tarkistuu niin ikään 1,0
%. Kipa huolehtii seurakuntien puolesta yleiskorotuksen toteuttamisen.
Vaativuusryhmien vähimmäispalkat nouseva pysyvästi 1,0 %
Yleisessä palkkausjärjestelmässä oleville tulee kesäkuussa 2019 lomarahan maksamisen yhteydessä maksettavaksi kertaerä, jonka suuruus on 368 euroa niille kokoaikaisille viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka täyttävät kertaerän saamisen ehdot (ks. allekirjoituspöytäkirjan 3 § kohta 3.1). Tämä ei koske kirkkoherraa eikä talousjohtajaa, jotka eivät ole yleisessä palkkausjärjestelmässä.
Osa-aikaisille kertaerä maksetaan siinä suhteessa kuin osa-aikatyö on kokoaikatyöhön. Kertaerän
saamisen ehdoista on tarkempi selvitys KiT:n yleiskirjeessä A2/2018. Kipa huolehtii myös kertaerän maksamisesta seurakuntien puolesta.
Ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluville kirkkoherralle ja talousjohtajalle on paikallisesti
käytettävä 1,6 %:n suuruinen järjestelyerä. Seurakunnan toimivaltainen toimielin päättää järjestelyerän käyttämisestä allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n kohdan 3.2. mukaisesti.
Seurakuntatalouden on talletettava palkantarkistusta koskeva tieto palkanlaskentajärjestelmäänsä Kipan täytäntöönpanoa varten. Toisin kuin yleisen palkkausjärjestelmän yleiskorotusta Kipa ei
voi ylimmän johdon palkantarkistuksen järjestelyeräluonteen vuoksi huolehtia seurakuntien puo8
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lesta palkantarkistuksesta. Seurakuntataloudessa joudutaan päättämään itsenäisesti, miten järjestelyerä jaetaan sen saajien kesken ja tallentamaan lopputulos palkanlaskentajärjestelmään Kipan
täytäntöönpanoa varten.
Järjestelyerällä voidaan tarkistaa molempien järjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden palkkoja ja sitä voidaan suunnata myös eri tavoin. Ns. yleiskorotuksella johdon peruspalkkoja ei sopimuskauden aikana tarkisteta. Järjestelyerä lasketaan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin
kuuluvien viranhaltijoiden vuoden 2019 tavanomaisen kuukauden peruspalkoista muodostetusta
palkkasummasta. Palkkasumma muodostetaan kirkkoherran ja talousjohtajan peruspalkasta.
Päätöksen erän suuntaamisesta tekee seurakunnan kirkkoneuvosto tai seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto tai muu asiassa toimivaltainen elin. Sille asian esittelee ohjesäännössä
määrätty viranhaltija tai luottamushenkilö. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja toimii Hyvinkään
seurakunnassa asian esittelijänä.
Päätösesitys perustuu seurakunnassa ylimmän johdon tehtävän vaativuuteen sekä asetettuihin
tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen kunkin viranhaltijan kohdalla.
Keväällä 2018 kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja kokoontuivat uuden työehtosopimuskauden alettua ja johtavien viranhaltijoiden
palkkausjärjestelmäkokeilun muututtua pysyväksi, pohtimaan johtavien viranhaltijoiden tavoiteasetantaa ja arvioimaan suoriutumista. Vastaavaa arviointi ja tavoiteasetantatyötä tulee jatkaa tulevaisuudessa.
Ennen asian käsittelyn alkua kokouksesta poistuivat esteellisinä kirkkoherra Ilkka Järvinen (HL
28.1.1-k), talousjohtaja Kati Yrttiaho (HL 28.1.1-k) ja hallintosihteeri Minna Paavola (HL 28.1.4).
Puheenjohtajana asian käsittelyn aikana toimii kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuula Karhunen.
Ehdotus (vpj.)

Kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä yleiskirjeen tiedoksi ja
2. kohdistaa ylimmän johdon palkkausjärjestelmäerään käytettävä
1,6 % kirkkoherran ja talousjohtajan palkan tarkistukseen. Talousarvioon tälle vuodelle on varattu työehtosopimuksen mukaiset palkantarkistusvarat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

73 §
Kirkkoherran toimivalta päättää kiireellisissä tapauksissa rippikouluryhmän 25 henkilömäärän ylittämisestä
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 27.2 2019 (48 §) hyväksyä Hyvinkään seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelman. Rippikoulun malliohjesäännön 5 §:n mukaan yhden rippikouluryhmän koko on enintään 25 rippikoululaista. Kirkkoneuvosto voi poikkeustapauksessa päättää
ryhmäkoon ylittämisestä, kun siihen on erityisen painavat syyt. Kirkkoneuvosto voi myös päättää niistä edellytyksistä, joilla kirkkoherra voi kiireellisissä tapauksissa päättää ryhmäkoon ylit9
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tämisestä. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, jolloin nuori siirtyy toiseen 25 hengen rippikouluryhmään kesken rippikoulukauden eikä kirkkoneuvoston koollekutsuminen ole tarkoituksenmukaista. Kiireellisiä tapauksia ovat esim. rippikoululaisen sairastuminen kesken rippikoulukauden,
elämässä tapahtuneet muutokset sekä kiusaamistapaukset. Kirkkoherralla on harkintavaltaa tilanteen arvioinnissa.
Ehdotus

Kirkkoneuvosto päättää siirtää kirkkoherralle ratkaisuvallan rippikouluryhmän 25
henkilömäärän ylittämisestä kiireellisissä yksittäistapauksissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

74 §
Kanttori Minna Kurkolan sivutoimilupa
KL 6:30 § mukaan sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista
tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan
käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta
myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole
kiinteää työaikaa.
Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Lupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimen myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta
tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista.
Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.
Kanttori Minna Kurkola anoo sivutoimilupaa laulunopettajana toimimista varten määräajaksi
31.12.2021 asti. Opetustyö kohdistuu hänen vapaapäiviinsä. Sivutoimen harjoittamiseen ei käytetä työnantajan tiloja. Kurkola katsoo, että Hyvinkäällä on tarvetta laulunopetukselle ja laulutunnit ovat monille mm. kuorossa laulaneille erinomainen väylä kehittää ääntään myös yksinlaulajana. Minna Kurkolan anomus on liitteenä 10.
Ehdotus

Myönnetään kanttori Minna Kurkolalle sivutoimilupa laulunopettajana toimimista
varten (5 t/vko) vuoden 2021 loppuun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

75 §
Kanttori Taru Paasion sivutoimilupa
KL 6:30 § mukaan sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista
tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan
käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta
myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole
kiinteää työaikaa.
10

PÖYTÄKIRJA

3/2019

20.3.2019
Kirkkoneuvosto

Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Lupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimen myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta
tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista.
Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.
Kanttori Taru Paasio anoo sivutoimilupaa Hyvinkään Työväen Mieskuoron taiteellisena johtajana
toimimiseen määräajaksi 31.12.2021 asti. Viikoittainen työaika on 2-6 tuntia ja harjoitukset pidetään Paasion vapaapäivinä. Sivutoimen harjoittamiseen ei käytetä työnantajan tiloja. Taru
Paasion anomus on liitteenä 11.
Ehdotus

Myönnetään kanttori Taru Paasiolle sivutoimilupa Työväen Mieskuoron taiteellisena johtajana toimimista varten (5 t/vko) vuoden 2021 loppuun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

76 §
Osallistuminen Kirkkopäiville
Kirkkopäivät ja Suomen Lähetysseuran Lähetysjuhlat järjestetään Jyväskylässä 17.–19.5.2019.
Päivien teemana on Täytä tyhjä tila. Kahden suuren kirkollisen tapahtuman yhteinen viikonloppu kokoaa yhteen kirkon työntekijöitä, luottamushenkilöitä, lähetysväkeä sekä seurakuntalaisia.
Päivien ohjelma on liitteenä 12.
Tarkoituksena on järjestää luottamushenkilöiden ja työntekijöiden matka Kirkkopäiville perjantaista lauantaihin (17.–18.5.2019). Majoituspaikkoja on varattu 18 hengelle. Kirkkoneuvostossa
voidaan kartoittaa esimerkiksi kymmentä luottamushenkilöä osallistumaan ja lopuille paikoille
valitaan työntekijöitä eri työaloilta.
Ehdotus

Kirkkoneuvosto keskustelee Kirkkopäivistä ja valitsee matkalle lähtijät luottamushenkilöiden osalta. Tarvittaessa osanottajajoukkoa voidaan täydentää. Työntekijöiden edustajat valitaan tehtäväalueilla.

Päätös

Kirkkoneuvosto nimesi Kirkkopäiville osallistuviksi luottamushenkilöiksi Matti
Korpiahon, Hannele Karppisen, Leo Karppisen ja Lea Romppasen Varalle valittiin
Sinikka Ala-Paavola.
Kirkkoherra täydentää osanottajajoukkoa. Työntekijöiden edustajat valitaan tehtäväalueilla.
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77 §
Seurakunnan edustaja Suomen Pipliaseura ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 18.5.2019
Suomen Pipliaseuran vuosikokous järjestetään tänä vuonna lauantaina 18.5.2019 klo 13.00 Kirkkopäivien yhteydessä Jyväskylässä. Kokouspaikkana on kaupungintalo, Vapaudenkatu 32, 40100
Jyväskylä. Vuosikokousedustajien valtakirjojen tarkistus pidetään klo 11.30–12.45. Vuosikokous
on tarkoitettu jäsenyhteisön valtuuttamalle edustajalle.
Sääntöjen 12 §:n mukaan seurakunnat voivat lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen
edustajan. Vuosikokouksessa käsitellään seuran sääntöjen määräämät asiat.
Ehdotus

Kirkkoneuvosto päättää nimetä seurakunnan edustajan 18.5.2019 pidettävään
Suomen Pipliaseura ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen.
Matka- ym. kulut maksetaan kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä.

Päätös

Kirkkoneuvosto nimesi seurakunnan edustajaksi 18.5.2019 pidettävään Suomen
Pipliaseura ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen julistuksen vastuukappalainen Jyrki Rauhalan. Matka- ym. kulut maksetaan kirkkoneuvoston asianomaisilta
tileiltä.

78 §
Seurakunnan edustaja Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen
Suomen Lähetysseuran vuosikokous järjestetään tänä vuonna lauantaina 18.5.2019 klo 10.00
Kirkkopäivien yhteydessä Jyväskylässä. Kokouspaikkana on kaupunginteatteri, Vapaudenkatu
36, 40100 Jyväskylä. Vuosikokousedustajien valtakirjojen tarkastus pidetään klo 8.30–10.00 kokouspaikalla.
Ehdotus

Kirkkoneuvosto päättää nimetä seurakunnan edustajan 18.5.2019 pidettävään
Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen.
Matka- ym. kulut maksetaan kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä.

Päätös

Kirkkoneuvosto nimesi seurakunnan edustajaksi 18.5.2019 pidettävään Suomen
Lähetysseuran vuosikokoukseen lähetyssihteeri Johanna Rantalankilan. Matkaym. kulut maksetaan kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä.

79 §
Työkeskuksen tilatarvetyöryhmän perustaminen
Hyvinkään kirkon ja seurakuntakeskuksen yhteydessä sijaitsevasta työkeskuksesta on jouduttu
siirtämään noin 40 työntekijää muihin työtiloihin, koska työntekijät ovat kärsineet rakennuksessa työskennellessään sisäilmaongelmiin viittaavista hengitystie- ja silmäoireista. Terveystalon
työterveyslääkäri on todennut tarpeelliseksi siirtää kaikki työntekijät pois rakennuksesta. Työntekijät ovat siirtyneet läheisiin vuokrattuihin toimitiloihin NesToriin (Oikokuja 2, 05800 Hyvinkää).
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Työkeskus on tällä hetkellä käyttämätön, joten tulisi selvittää, mitä työkeskukselle tapahtuu. Talousarviossa työtilojen tarveselvitykselle on varattu 20 000 € määräraha. Alue on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi, mutta rakennuksella ei ole suojelumerkintää.
Selvityksessä tulisi kartoittaa seurakuntapalvelujen tuottamiseen, toimintaan ja työtilojen tulevaisuuteen kohdistuvat tarpeet ja laatia kirkkoneuvostolle esitys työkeskuksen rakennuksen tulevaisuudesta.
Kirkkoneuvosto päättää perustaa työryhmän, johon tulisi luottamushenkilöitä, työntekijöitä ja
asiantuntijoita. Työryhmän työn tuloksena valmisteltu esitys tulisi olla käytettävissä talousarviossa vuodelle 2020 huomioitavaksi.
Ehdotus

Kirkkoneuvosto päättää nimetä työryhmään kirkkoherran, kiinteistöpäällikön,
kiinteistötyönjohtajan, talousjohtajan, työalojen vastuukappalaiset ja työsuojeluvaltuutetun. Lisäksi työryhmään nimetään luottamushenkilöiden keskuudesta 2-3
edustajaa. Tarvittaessa työryhmä voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Kirkkoneuvosto nimeää työryhmän puheenjohtajan.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti nimetä työryhmään viranhaltijoista kirkkoherran, kiinteistöpäällikön, kiinteistötyönjohtajan, talousjohtajan, työalojen vastuukappalaiset ja
työsuojeluvaltuutetun.
Lisäksi työryhmään nimettiin luottamushenkilöiden keskuudesta kirkkoneuvoston
jäsen Jouni Pallonen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Kiuttu ja kirkkovaltuutettu Titta Laine. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin kirkkoherra Ilkka Järvinen.
Tarvittaessa työryhmä voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita.

80 §
Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat
Kirkkoherran päätösluettelo 2019
4 § Päätös yhden kummin riittävyydestä
Talousjohtajan päätösluettelo 2019
5 § Luottamusmiehen esitys erityisperusteista toimitilavaihdoksen vuoksi diakoniasihteerille
6 § Erityisnuorisotyöntekijä Nina Laurénin hoitovapaa-anomus
7 § Asuinhuoneiston vuokrasopimus
8 § Erityinen peruste opiskelijoiden ohjaamisesta (R. Silvennoinen)
9 § Palkallinen varhaiskuntoutus (E. Kari)
Ehdotus

Merkitään kirkkoherran ja talousjohtajan päätökset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin kirkkoherran ja talousjohtajan päätökset tiedoksi.
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81 §
Ilmoitusasiat
Nestorissa (Oikokuja 2, 05800 Hyvinkää) vietetään avoimien ovien päivää keskiviikkona
10.4.2019 klo 15.00–18.00.

82 §
Muut asiat
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Sinikka Ala-Paavola kertoi osallistuneensa 19.3. Hyvinkään
Vanhassa kirkossa pidettyyn Wähäväkisten juhlaveisuut -tilaisuuteen. Tapahtuma on käynnistynyt nuorten aloitteesta ja nuorten into näkyi myös tilaisuuden sisällössä. Mukana ollut bändi sekä kahvitilaisuuden toteutus oli erittäin onnistunut. Tämän kaltaisia tilaisuuksia tulisi tukea.

83 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Valitusosoitus lisättiin pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen virteen 548 klo 20.21.

14

