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129
Kokouksen avaus
Alkuvirren 508 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

130
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla. Kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen
kokousta (kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 §).
Esityslista on lähetetty jäsenille sähköisesti sekä postissa 13.6.2019.
Ehdotus:

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

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

131
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tuula Karhunen ja Matti Korpiaho. Pöytäkirja
tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 24.6.2019.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa
25.6.–8.7.2019 viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä
pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 25.6.–2.7.2019.

Päätös:

Matti Korpiahon tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Anita Myllymäki,
muuten ehdotus hyväksyttiin.

132
Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:

Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä
lisäesityslistan asioilla:
1. Nuorisotyönohjaaja Outi Korppisen virkavapaa-anomus
2. Kaukasten alueneuvostoon uusi varajäsen
3. Pastori Hanna Tolosen sijaisuuden jatko
4. Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano.
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133
Kirkkoteatteriohjaaja Tytti Jäppisen irtisanoutuminen
Tytti Jäppinen on irtisanoutunut Hyvinkään seurakunnan kirkkoteatteriohjaajan
virasta 1.9.2019 lähtien, liite 1.
Ehdotus:

Merkitään irtisanoutuminen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin irtisanoutuminen tiedoksi.

134
Kirkkoteatteriohjaajan viran johtosäännön päivittäminen
Tämänhetkinen kirkkoteatteriohjaajan viran johtosääntö on vuodelta 2017.
Kirkkoteatterityöryhmä käsitteli tuolloin mm. tehtävän suuntaviivoja ja työn
laajuutta, viran tehtäväkuvaa ja kesäteatterin asemaa ja esitti muutosta kelpoisuusehtoihin. Vuonna 2017 edellistä johtosääntöä tarkistettiinkin lähinnä
viran kelpoisuusehtoihin liittyen.
Johtosäännön tarkastelulle on tällä hetkellä tarvetta kahdesta syystä: ensinnäkin
nykyinen johtosääntö ei kovin hyvin anna kuvaa kirkkoteatteriohjaajan viran
sisällöstä ja keskeisistä tehtävistä vaan jää ehkä liian yleisluontoiselle tasolle.
Uusi johtosääntöehdotus sanoittaa täsmällisemmin sitä mitä kirkkoteatteriohjaajan viran keskeisiin tehtäviin on kuulunut eli mikä on ollut ”todellinen
tilanne”. Toiseksi viran kelpoisuusehtoihin esitetään vielä tarkennusta jolloin
uusi muotoilu kuuluu seuraavasti:
Viran kelpoisuusehtona on teatteri-ilmaisunohjaajan tai muu soveltuva
teatterialan tutkinto ja lisäksi soveltuva kirkon alan tutkinto tai muulla tavoin
osoitettu riittävä kirkon työn, toimintaympäristön ja kirkkodraaman tuntemus.
Liitteenä 2 on luonnos kirkkoteatteriohjaajan viran johtosäännöstä.
Ehdotus:

Hyväksytään kirkkoteatteriohjaajan viran johtosääntö liitteenä olevan esityksen
mukaisena.

Päätös:

Kirkkoteatteriohjaajan viran johtosääntö hyväksyttiin liitteenä olevan esityksen
mukaisena.
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135
Kirkkoteatteriohjaajan viran avoimeksi julistaminen ja haastatteluryhmän
nimeäminen
Hyvinkään seurakunnassa on ollut kirkkoteatteriohjaajan virka vuodesta 2007
lähtien. Viran ensimmäinen haltija oli Jouni Laine. Hänen siirryttyään eläkkeelle vuonna 2017 virkaan valittiin Tytti Jäppinen 1.9.2017 alkaen.
Tytti Jäppinen jättää kirkkoteatteriohjaajan viran 1.9.2019 lukien. Hän ilmoitti
suullisesti suunnitelmistaan jo alkutalvesta. Tämän jälkeen on kirkkoteatterityöalan ja kirkkoteatteriohjaajan viran tilanteesta käyty kevään mittaan epävirallisia keskusteluja työyhteisössä ja asia on ollut esillä mm. julistusjohtokunnassa,
kirkkoteatterityössä mukana olevien toimijoiden kanssa sekä kirkkoherran ja
vastuukappalaisten kokouksessa.
Edellisen virantäytön edellä kirkkoneuvosto asetti kirkkoteatterityöryhmän,
jonka tehtävänä oli mm. kirkkoteatteritoiminnan tulevaisuuden suuntaviivojen
hahmottaminen ja miettiä mahdollisia tarkennuksia viran kelpoisuusehtoihin ja
johtosääntöön. Työryhmän pohdintoja voi pitää vielä ”käyttökelpoisina”.
Loppuraportissaan työryhmä totesi mm: ”Kirkkoteatterityö on hyvin laajaalaista, kuten johtosääntö asian kuvaa. Valittaessa uutta ohjaajaa virkaan, on
kiinnitettävä huomiota siihen, että tehtävässä korostuu sitoutuneisuus hengelliseen työhön laadukkaan teatteritaiteen keinoin. Tehtävään valittavalta vaaditan
laajaa ammattitaitoa teatterin tekemisen eri osa-alueilla, taitoa verkostoitua ja
motivaatiota kehittää seurakunnan teatterityötä eri työalojen sekä vapaaehtoisten kanssa.”
Työryhmä perusteli viran uudelleentäyttämistä kirkkoteatterityön laaja-alaisella
toiminnalla seurakunnan muiden työalojen kanssa, kirkkoteatterin saamalla
hyvällä vastaanotolla Hyvinkään kouluissa ja päiväkodeissa sekä laajalla
seurakuntalaisten tavoittamisella kirkkovuoden teemanäytelmien ja kesäteatterin kautta. Kirkkoteatteri kokoaa ison joukon vapaaehtoisia ja on saanut
tunnustusta ja valtakunnallista tunnettuutta uraauurtavasta toiminnastaan.
Kirkkoteatterin toiminta on ollut monipuolista. Se on osaltaan ollut ”matalan
kynnyksen” toimintaa ja kutsua seurakuntaan. Elämän ja uskon suuret kysymykset voivat koskettaa draaman keinoin. Kirkkoteatteriohjaaja on ollut
mukana työalojen eri tapahtumissa. Kirkkoteatterin panos kouluyhteistyössä on
myös hyvä nostaa esiin ja jatkossa kirkkoteatteri voisi ehkä vielä enemmänkin
olla kanava koulujen suuntaan. Jouluaaton ja hiljaisen viikon tilaisuudet ovat
olleet myös odotettuja kesäteatterin ohella. Vuonna 2018 kesäteatteri suunnattiin lasten ja perheiden suuntaan. Tuolloin katsojien ikäjakauma oli selkeästi
edellisvuosia laajempi, ja joukossa oli paljon lapsiperheitä. Erityisesti heiltä
tullut palaute oli rohkaisevaa.
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Hyvinkään seurakunnassa on edelleen tarvetta kirkkoteatterityölle. Kirkkoteatteriohjaajan virka on tärkeä työalan jatkuvuuden turvaamiseksi. Virka
on perusteltua avata, mutta kuitenkin määräaikaisena viideksi vuodeksi.
Määräaikaisuutta voidaan perustella toiminnan ja toimintaympäristön
kehityksen seuraamisella, taloudellisten resurssien huomioimisella sekä muilla
mahdollisilla haasteilla.
Uuden johtosäännön mukaan kirkkoteatteriohjaajan viran tehtävänä on osana
julistustyötä kirkon hengellisen sanoman välittäminen teatteritaiteen ja kirkkodraaman keinoin. Kirkkoteatteri tukee myös seurakunnan muita työaloja ja
pyrkii tavoittamaan niitä, joita seurakunnan toiminta ei muuten saavuta.
Viran painopisteitä ovat käsikirjoittaminen, ohjaus ja oma esiintyminen, lapset,
nuoret ja kouluyhteistyö, kirkkovuoden juhla-ajat (joulu ja pääsiäinen) ja
kesäteatteri sekä vapaehtoisten rekrytointi ja ohjaus.
Kirkkoteatteriohjaajan virka on seurakunnan hengellisen työn virka, joka
osaltaan liittyy seurakunnan perustehtävän toteuttamiseen. Viran hoitamisessa
korostuu kutsumus ja sitoutuneisuus kirkon hengelliseen työhön. Toimenkuvan
laaja-alaisuus kysyy itsenäistä työotetta, joustavuutta ja palvelualttiutta.
Kelpoisuusvaatimuksena on teatteri-ilmaisunohjaajan tutkinnon tai muun
soveltuvan teatterialan tutkinnon lisäksi soveltuva kirkon alan tutkinto tai
muulla tavoin osoitettu riittävä kirkon työn, toimintaympäristön ja kirkkodraaman tuntemus.
Hakuilmoitus on liitteenä 3 (jaetaan kokouksessa)
Ehdotus:

Julistetaan virka haettavaksi viiden vuoden määräaikaisena virkana 9.8.2019
klo 15 mennessä.
Virka täytetään 1.10.2019 lukien.
Hyväksytään liitteenä oleva hakuilmoitus ja julkaistaan se Kotimaa-lehdessä
viikolla 29 sekä kirkon työpaikkatorilla ja seurakunnan kotisivuilla kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen.
Viranhaltijan valinta tehdään kirkkoneuvoston kokouksessa 28.8.2019
Nimetään haastatteluryhmään kirkkoherra Ilkka Järvinen, pj. julistuksen vastuukappalainen Jyrki Rauhala, julistusjohtokunnasta Carita Lehto, hallintosihteeri
sekä kaksi kirkkoneuvoston edustajaa.
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Päätös:

Virka päätettiin julistaa haettavaksi viiden vuoden määräaikaisena virkana
9.8.2019 klo 15 mennessä. Virka täytetään 1.10.2019 lukien.
Liitteenä oleva hakuilmoitus hyväksyttiin. Hakuilmoitus julkaistaan Kotimaalehdessä viikolla 29. Lisäksi ilmoitus julkaistaan kirkon työpaikkatorilla, seurakunnan kotisivuilla sekä työmarkkinalaitoksen (mol) sivuilla.
Viranhaltijan valinta tehdään kirkkoneuvoston kokouksessa 28.8.2019
Haastatteluryhmään nimettiin kirkkoherra Ilkka Järvinen, pj., julistuksen
vastuukappalainen Jyrki Rauhala, julistusjohtokunnan varapj. Carita Lehto,
hallintosihteeri sekä kirkkoneuvoston jäsenet Susanna Hujanen ja Hannele
Karppinen.
Haastattelupäivä on tiistai 20.8.2019.

136
Seurakunnan edustaja Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen liittokokoukseen
Hyvinkään seurakunta kannatusjäsenenä voi lähettää yhden puheoikeuden
omaavan edustajan Kansanlähetyksen liittokokoukseen.
Liittokokous pidetään lauantaina 7.9.2019 klo 13 alkaen Lähetyskeskuksessa
Ryttylässä.
Ehdotus:

Nimetään seurakunnan edustaja Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen liittokokoukseen 7.9.2019.

Päätös:

Seurakunnan edustajaksi Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen liittokokoukseen
Ryttylään 7.9.2019 nimettiin Pentti Helttunen.

137
Seurakunnan lapsiasiahenkilöiden nimeäminen kaudelle 2019–2020
Seurakunnan lapsiasiahenkilöinä ovat toimineet johtava varhaiskasvatuksen
ohjaaja Terhi Makkonen ja kirkkoneuvoston jäsen Mika Valtonen. Uuden
valtuusto/neuvostokauden 2019–2020 alettua tulisi nimetä seurakunnan
lapsiasianhenkilöt uudelle kaudelle.
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Lapsiasiahenkilöt voivat mm. olla apuna lapsivaikutusten arvioinnin tekemisessä jo päätöksenteon valmisteluvaiheessa. LAVA-ohjeistuksessa (Lapsivaikutusten arviointi) todetaan, että lapsiasiahenkilöitä olisi hyvä olla seurakunnassa kaksi, toinen luottamushenkilö ja toinen työntekijä. Johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja on luonteva viranhaltija toimimaan seurakunnan lapsiasiahenkilönä.
Ehdotus:

Nimetään viranhaltijoista lapsiasiahenkilöksi johtava varhaiskasvatuksen
ohjaaja Terhi Makkonen.
Nimetään toiseksi lapsiasiahenkilöksi luottamushenkilö.

Päätös:

Lapsiasiahenkilöiksi nimettiin viranhaltijoista johtava varhaiskasvatuksen
ohjaaja Terhi Makkonen ja luottamushenkilöedustajaksi kirkkovaltuutettu ja
kirkkoneuvoston varajäsen Katri Kangas-Pusa.

138
Espoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätös sairaalasielunhoitoa
koskevan sopimuksen irtisanomisesta
Espoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 27.5.2019 irtisanoa Hyvinkään seurakunnan sekä muiden sopijaseurakuntien ja seurakuntayhtymien kesken laaditun sairaalasielunhoitoa
koskevan sopimuksen 1.1.2010 alkaen.
Liitteenä 4 ovat asian käsittely Espoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 27.5.2019/§ 81 sekä vuonna 2013 hyväksytty sopimus
sairaalasielunhoidosta.
Sopimuksen piiriin kuuluvien seurakuntien ja seurakuntayhtymien kirkkoherrat
ja talousjohtajat kokoontuvat Hyvinkäälle tiistaina 20.8.2019 neuvottelemaan
syntyneestä tilanteesta ja sairaalasielunhoitoa koskevan sopimuksen jatkosta.
Ehdotus:

Merkitään sairaalasielunhoidon tilanne tässä vaiheessa tiedoksi.

Päätös:

Puheenjohtaja selvitti kirkkoneuvostolle tämänhetkistä tilannetta todeten mm.,
että myös Vantaan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 12.6.2019 päättänyt irtisanoa sopimuksen sairaalasielunhoidosta
Hyvinkään seurakunnan sekä muiden soijaseurakuntien ja seurakuntayhtymien
kanssa 1.1.2020 alkaen.
Kirkkoneuvosto merkitsi tämänhetkisen tilanteen tiedoksi.
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139
Hallintosihteerin valinta
Hallintosihteerin virka julistettiin haettavaksi kirkkoneuvoston 24.4.2019
pidetystä kokouksesta. Hakuaikaan 20.5.2019 mennessä virkaan tuli 19
hakemusta. Hakijoista kaksi perui myöhemmin hakemuksensa.
Hallintosihteerin viran kelpoisuusvaatimuksena on vähintään soveltuva
ammattikorkeakoulututkinto, riittävän laaja perehtyneisyys ja kokemus
hallinto- ja sihteeritehtävistä sekä seurakuntaelämän tuntemusta. Virkaan
valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Esimiesvalinnoissa seurakunnassa käytetään rekrytointiprosessin osana soveltuvuustestejä.
Kirkkoneuvoston 24.4.2019 nimeämänä haastatteluryhmänä toimi hallintotyöryhmä, kirkkoherra Ilkka Järvinen, pj., kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Pekka Kiuttu, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Sinikka Ala-Paavola ja
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuula Karhunen sekä talousjohtaja Kati
Yrttiaho ja vt. hallintosihteeri Ritva Marjamäki, sihteeri.
Haastatteluun valittiin neljä hakijaa, jotka haastateltiin 4.6.2019. Yhteenveto
hakijoiden koulutuksesta ja työkokemuksesta on liitteenä 5 ja haastatteluryhmän työskentelyn yhteenveto liitteenä 6 (salainen).
Hallintotyöryhmä esittää virkaan teologian maisteri, hallintosihteeri Mikke
Mäkeä haastatteluryhmän lausunnossa mainituin perustein.
Ehdotus:

Valitaan hallintosihteerin virkaan teologian maisteri, hallintosihteeri Mikke
Mäki esittelyssä mainituin perustein.
Virka tulee ottaa vastaan 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan. Virassa on kuuden
kuukauden koeaika ja valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä
hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.
Viran palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi hallintosihteerin virkaan yksimielisesti TM, hallintosihteeri Mikke Mäen 1.8.2019 alkaen esittelyssä mainituin perustein.
Virassa on kuuden kuukauden koeaika ja valitun on ennen tehtävän
vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.
Viran palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen.
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140
Suntio–talonmiehen työsuhteen täyttölupa (Hämäläinen)
Kiinteistötoimessa on seitsemän suntio-talonmies nimikkeellä olevaa työntekijää. Merja Niiranen irtisanoutui vuonna 2018 suntio-talomiehen tehtävästään. Daniel Silvennoinen on hoitanut tehtävää määräaikaisena suntiotalonmiehenä. Hän on 1.5.2019 siirtynyt taloustoimiston palvelukseen
IT-vahtimestariksi ja tekee kiinteistötoimelle enää satunnaisia viikonlopun
suntiotehtäviä.
Kiinteistötoimeen tarvitaan jatkossa suntio-talonmies. Tehtäväkuvaan on
tarvetta lisätä ylivahtimestarin tehtäviä. Soveltuva koulutus tehtävään on
suntion tutkinto ja kokemusta suntio-talonmiehen töistä. Ajokortti ja oman
auton käyttömahdollisuus on välttämätön. Palkkaus on KirVESTESin
vaativuusryhmän 403 mukainen. Valitun tulee ennen palvelusuhteen alkamista
esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.
Ehdotus:

Ilmoitetaan suntio-talonmiehen työsuhde haettavaksi. Valittavan henkilön
valitsee talousjohtaja viranhaltijapäätöksellään.
Tehtävän palkkaus on vaativuusryhmän 403 mukainen.
Valitun on ennen palvelusuhteen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä
todistus terveydentilastaan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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141
Talousarvion 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2020–2022 valmistelu (valmistelu Yrttiaho)
Talousarvion ja toimintasuunnitelmien laatimisen valmistelua ohjaa vuonna
2015 hyväksytty seurakunnan strategia, ”Hyvinkään seurakunnan toimintalinjaus 2016–2020”.
Talousarvion 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2020–2022 laadintaohjeluonnos on liitteenä 7.
Kirkollisveron tuloveroprosenttia tarkistettiin viimeksi vuodelle 2014 ja vuoden
2020 tuloveroprosenttiin ei ole tulossa muutosta. Vuoden 2014 veroprosentin
noston tavoitteena oli turvata lähivuosien suurien investointien rahoittaminen.
Toiminnallisia erityispainotuksia vuonna 2020 ovat uuden toimintastrategian
valmistelu sekä henkilöstö ja kiinteistöstrategian laatiminen. Käyttötalouden
osalta toimintakuluissa on tuntuvia supistamistarpeita. Investointien osalta on
käytettävä erityistä harkintaa, koska aiempien vuosien kaltaisiin uusiin investointeihin ei ole mahdollisuuksia ilman veroprosenttiin kajoamista ja vain
kiinteistökauppojen tuloilla on mahdollisuus investoida uuteen ja peruskorjata
vanhoja toimitiloja. Lisäyksiä investointiohjelmaan tulee työkeskuksen tulevaisuuden osalta, vähintäänkin sen purkukustannukset ja merkittäviä peruskorjaustarpeita on jo odotettavissa nykyisten muidenkin toimitilojen osalle.
Talousarvion laadinnan keskeisiä taloudellisia lähtökohtia ja kehyksiä ovat:
- Kirkollisveron tuloveroprosentti on 1,25 %.
- Kirkollisverotulot ovat alkuvuoden verotilitysten perusteella olevan lähellä
vuoden 2018 kertymää, veronmaksajien taloustilanteen elvytystoimien
ansiosta. Kirkollisverotulojen arvioidaan olevan noin 7.140.000 euroa (TA
2019 on 7.110.000 € TP 2018 oli 7.133.000 €, TP 2017 oli 7.181.000 €).
Verotuloarviota voidaan tarkistaa talousarviovalmistelujen edetessä.
- Valtion rahoitus yhteiskunnallisiin tehtäviin on 890.000 euroa.
- Kokonaistyöpanokseksi tavoitellaan vuoden 2018 tasoa.
- Henkilöstökuluihin tulee noin 8500 €/v korotus järjestelyvaraerän 0,2 %
osalta ja lisäksi suorituslisiin varattavien palkkojen vaikutus on 18500 €
korotus, joka varataan keskitetysti. Kaikkiaan suorituslisiin varataan
n. 2,0 % keskimääräisistä peruspalkoista.(Teknisissä ohjeissa tarkemmin
henkilöstökuluista)
- Toimintayksiköiden perustoiminnan muutosprosenttikehys = -3,7 %.
- Erillinen kertarahoitus varataan mahdollisiin toimintayksiköiden/työalojen
erillisesityksiin.
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-

-

Investointisuunnitelma tarkistetaan; nykyisessä taloussuunnitelmassa
vuoden 2020 investointitarpeeksi oli arvioitu 170.000 euroa,
kiinteistötraktorin (120.000 €) ja vuosittaisten kaluste ja ohjelmistohankintoihin (50.000 €). Työkeskuksen purkukustannuksiin tulee varata
vähintään 150.000 ja piha-alueen uudelleen maisemointiin ja suunnitteluun
n. 50.000 euroa. Kiinteistötraktorin hankintoja on tehtävissä leasing/osamaksuhankintana matalan korkotason vuoksi. Lisäksi Pappilan ja Betanian
peruskorjaukseen joudutaan varamaan ensi vuodelle myös investointimäärärahoja.
Vuosikatteen toteutumisen perustavoitetaso on lähes 800.000 euroa, mikä
vastaisi keskimääräisen viiden vuoden investointitason (0,78 milj euroa)
suunnitelmakaudella. Vuoden 2020 talousarvion tavoitetaso on kuitenkin
vähintään 780 000 euroa, millä varmistetaan vielä poistojen kattamiskyky.

Liitteet:
-

Talousarvion 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2020 - 2022 laadintaohje
Talousarvion 2020 käyttötalouden kehykset ja muutokset päätehtäväalueittain
Tulos- ja rahoituslaskelman TA-kehys 2020

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

Hyväksytään talousarvion 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman
2020–2022 valmisteluohjeet ja esittelyyn sisältyvät määräraha/henkilöstökehykset.

Päätös:

Talousarvion 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2020–2022 valmisteluohjeet ja esittelyyn sisältyvät määräraha/henkilöstökehykset hyväksyttiin.

142
Rippikoululeirien hinnat vuonna 2020
Rippikoulumaksut ovat olleet samat vuosina 2016–2019. Vuonna 2018 rippikoulumaksuja käsiteltäessä kirkkoneuvostossa käytiin keskustelua hintatason
tarkistamistarpeesta. Tuolloin todettiin mm., että erityisesti kuljetus ja matkakulut ovat nousseet yleisellä tasolla viime vuoisina, joten harrasteleirien osalta
tarkistusta erityisesti tulisi tarkastella. Tänä vuonna harrasteleirejä on varsinaisesti vain lasketteluleiri. Purjehdusleiriä ei nyt järjestetä.
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Rippikoulupastori Paula Kallio on esittänyt, että rippikoululeirien hinnat
pidetään vuonna 2020 entisellään seuraavasti:
Talvileirit
110 euroa
Lasketteluleiri
180 euroa
Kesäleirit
130 euroa
Viron leiri (Pöltsamaa)
130 euroa
Päiväkoulu
60 euroa
Pienryhmä
40 euroa
Vaikka leirien kustannukset ovat nousseet, rippikoulupastori perustelee esitystään säilyttää hinnat entisellään mm. rippikoululaisten määrän vähenemisellä,
mikäli hintoja kovin nostetaan. Lisäksi hän toteaa, että kirkkoon kuulumattomien määrä rippikouluissa on kasvussa koko ajan.
Paula Kallio on selvittänyt naapuriseurakuntien leirimaksuja ja toteaa, että
meidän leirimme ovat suhteessa kalliimpia kuin naapuriseurakuntien.
Vuodelle 2020 on suunnitteilla 14 kesäleiriä, kaksi talvileiriä, pääsiäisleiri,
päiväkoulu ja pienryhmä (liite 8)
Ehdotus:

Vahvistetaan vuoden 2020 rippikoulumaksut seuraavasti:
Talvileirit
Lasketteluleiri
Kesäleirit
Viron leiri (Pöltsamaa)
Päiväkoulu
Pienryhmä

Päätös:

110 euroa
200 euroa
130 euroa
130 euroa
60 euroa
40 euroa

Rippikoululeirimaksut vuodeksi 2020 vahvistettiin esityksen mukaisesti:
Talvileirit
Lasketteluleiri
Kesäleirit
Viron leiri (Pöltsamaa)
Päiväkoulu
Pienryhmä

110 euroa
200 euroa
130 euroa
130 euroa
60 euroa
40 euroa
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Kytäjän alueneuvoston aloite Kytäjän kirkon nimenmuutoksesta (Hämäläinen)
Kytäjän alueneuvosto on esittänyt kokouksessaan 11.2.2019 kirkkoneuvostolle
aloitteen Kytäjän kirkon nimen muuttamisesta Kytäjän kyläkirkoksi. Perusteluina he esittävät mm. seuraavaa:
”Kirkkoherra Akseli Renvallin päiväkirjamerkintöjen mukaan v. 1939
seurakuntayhtymän johtokunta päätti yhdistyksen vuosikokouksessa,
että yhtymän uutta kirkkoa ruvetaan nimittämään "Kytäjän kyläkirkoksi". Lahjakirjan mukaan omistaa siis kyläkirkon maan ja siihen
liittyvän hautausmaan Hyvinkään seurakunta, mutta itse kyläkirkko jäi
seurakuntayhtymän omaisuudeksi. Asia järjestettiin lahjoittajien toivomuksesta täten, jotta kyläkirkkoa ei voitaisi koskaan käyttää vieraisiin,
kirkkoa vastustaviin tarkoituksiin ja että se pysyisi seurakunnan omaisuutena. Tämä kyläkirkon rakennuspuuha innostutti kyläläisiä ja liitti
lähemmäksi kirkkoa ja seurakuntaa. Jumalanpalveluksissa on ollut
osanottajia aivan eri tavalla kuin aikaisemmin. Jumala siunatkoon työtä
tässä kyläkirkossa. Kirkon lahjoittaja Vähäkallio toivoi v. 1939, että
kirkon nimeksi tulisi Kytäjän Kyläkirkko ja että kartanon työntekijät
saisivat kokoontua ilmaiseksi seurakuntasalissa (seurakuntayhtymän
vuosikokous 21.5.1939 ).”

Kytäjän kirkkoon liittyvää hallinnollista käsittelyä
Kytäjän seurakuntayhtymä ry lahjoitti Kytäjän kyläkirkon irtaimistoineen ja
talousrakennuksineen Hyvinkään seurakunnalle v. 1962. Museovirasto teki
v. 2002 seurakunnalle suojeluesityksen Kytäjän kirkosta. Kirkkohallitus
käsitteli v. 2003 Museoviraston suojeluesityksen, jota seurakunnan kirkkoneuvosto oli kannattanut. Kirkkohallitus totesi suojeluesityksestä, että ”Kytäjän
kirkko täyttää hyvin suojeluun tarvittavat kulttuuriperintöedellytykset. Myös
rakennuksen käyttö seurakunnan jumalanpalveluspaikkana edellyttää sen
käsittelyä kirkon edellyttämällä arvokkuudella. Rakennusta otettaessa käyttöön
seurakunnan kirkkona ei kuitenkaan ole tehty asiaan kuulunutta hallinnollista
päätöstä.” Näin kirkkohallitus jätti v. 2003 Kytäjän kirkkoa koskevan suojeluesityksen pöydälle odottamaan seurakunnan KL mukaista kirkon rakentamispäätöstä.
Kirkkohallituksen yliarkkitehti Eero Raatikainen on 25.2.2003 todennut seurakunnalle, Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille ja Museovirastolle kirkkohallituksesta lähetetyssä kirjeessä, että ”Vaikka kirkon aikaisiin vaiheisiin
liittyy rukoushuoneyhdistys, edustaa Kytäjän kirkko paremminkin ruukinkirkkoperinnettä kuin kyläkirkkoperinnettä.
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 7.4.2003, että Kytäjän kirkkoa käytetään
kirkkolain 14 luvun 1 § mukaisesti kirkkona. Päätös alistettiin kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
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Kirkkohallituksen täysistunto vahvisti 15.8.2007 Hyvinkään seurakunnan
kirkkovaltuuston päätöksen, jolla Kytäjän kirkko muuttuu kyläkirkosta kirkkolain tarkoittamaksi kirkoksi.
Kiinteistöpäällikkö esittää perusteluina nimen säilyttämiselle Kytäjän kirkkona:
- Kytäjän kyläkirkon luovutuksen jälkeen Hyvinkään seurakunnan asiakirjoissa kirkkoa on nimitetty Kytäjän kirkoksi jo vuodesta 1962 lähtien.
- Nimi on vakiintunut hyvinkääläisten keskuudessa Kytäjän kirkoksi vuosikymmenten ajan.
- Nimenmuutos aiheuttaisi ylimääräistä hallinnollista tehtävää eri viranomaisille. Ilmoitus nimenmuutoksesta tulisi lähettää kaavoitus-, rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisille sekä väestörekisterikeskukseen, kirkkokirkkohallitukseen jne.
Ehdotus:

Säilytetään Kytäjän kirkon nimi Kytäjän kirkkona esittelyssä mainituin
perustein.

Päätös:

Kytäjän kirkon nimi päätettiin säilyttää Kytäjän kirkkona esittelyssä mainituin
perustein.

144
Esisopimus liittymisestä vesi ja viemäriverkkoon (Hämäläinen)
Hyvinkään seurakunta on rakennuttanut seurakunnan Herusten mökille vesi- ja
jätevesilinjan v. 2008. Liittymäsopimus on tehty Nurmijärven kunnan kanssa.
Kiinteistö Oy Herustenranta on ilmoittanut kiinnostuksensa liittyä Hyvinkään
seurakunnan omistamaan ja rakennuttamaan vesi- ja viemärilinjaan. Liittymäkorvauksena he ovat valmiit maksamaan 44 000 euroa Hyvinkään seurakunnalle. Sopimuksesta ei aiheudu kuluja Hyvinkään seurakunnalle.
Liitteenä 9 on esisopimus 7.6.2019.
Ehdotus:

Hyväksytään Kiinteistö Oy Herustenrannan ja Hyvinkään seurakunnan välinen
esisopimus ja valtuutetaan talousjohtaja allekirjoittamaan sopimus.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Nimikkosopimus Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa
Hyvinkään seurakunnan nimikkolähettinä Japanissa on Hanna Penttinen.
Hänen nykyinen työkautensa päättyy heinäkuun 2019 lopussa. Hän palaa
toistaiseksi Suomeen.
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley) esittää Hyvinkään seurakunnalle uusiksi nimikkoläheteiksi Helene ja Joona Toivasta. Toivaset ovat
työskennelleet ensimmäisen työkautensa Virossa. Toinen työkausi alkaa
syyskuussa ja Toivaset lähtevät Myanmariin Kaakkois-Aasiaan.
Julistusjohtokunta esittää kokouksessaan 15.5.2019 kirkkoneuvostolle uusiksi
nimikkoläheteiksi Helene ja Joona Toivasta. Kannatuksen tavoitesummaksi
johtokunta esittää 20 000 euroa.
Ehdotus:

Solmitaan nimikkolähettisopimus Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa Helene ja Joona Toivasen työstä Myanmarissa.
Sopimuksen kannatustavoitesumma on 20 000 euroa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

146
Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välinen iltapäivätoiminnan
avustussopimus lukuvuodelle 2019–2020
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 varhaiskasvatuksen ohjaaja Terhi Makkonen on neuvotellut kaupungin
opetustoimen edustajien kanssa toiminnan sisällöstä kerhovuodelle 2019–2020.
Seurakunnalle toimitettu sopimusluonnoksen asiasisältö vastaa pitkälti aikaisempien vuosien sopimusta (liite 10).
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Avustusperusteena sovelletaan syyskauden alun ilmoittautumistilanteen
mukaista todellista lapsimäärää. Korvausperusteiden mukaisesti laskettu
lapsimäärä seurakunnan kerhoissa on 71,5 (116 v. 2018, 128 v. 2017 ja
132 v. 2016). Lapsimäärä sisältää erityislapsista tulevan lisän.
Sopimuksen keskeiset korvausperusteet ja käytännöt:
- avustus on 68,00 euroa/lapsi/kuukausi (68,00 euroa/lapsi/kuukausi vuonna
2018), yhteensä koko lukuvuodelta n. 48 620 euroa
- kaupunki hoitaa iltapäivätoiminnan laskutuksen ml. tarvittavat perintätoimenpiteet
- kaupunki hoitaa maksuvapautushakemusten käsittelyn
- kaupunki tilittää perheiden maksuosuudet 95 euroa/kk, (95 euroa/kk myös
vuosina 2016–2018) ja maksaa lapsikohtaiset avustukset kerran kuukaudessa jälkikäteen
- maksamatta jäänyt toimintamaksu tai myönnetty maksuvapautus ei vähennä
seurakunnalle kuuluvaa korvausta.
Ehdotus:

Hyväksytään Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välinen iltapäivätoiminnan
avustussopimus liitteen mukaisena.

Päätös:

Hyväksyttiin Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välinen iltapäivätoiminnan
avustussopimus liitteen mukaisena.

147
Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A1/2019
1. Palkantarkistukset 1.4.2019
2. Ryhmähenkivakuutussopimus 2019
3. Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A2/2019
1. Yleisessä palkkausjärjestelmässä 1.1.2020 erääntyvän järjestelyerän
laskeminen
Ehdotus:

Merkitään yleiskirjeet tiedoksi.

Päätös:

Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi.
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Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat
Julistusjohtokunta 15.5.2019
1. Lähetystyön talousarviomäärärahojen jakaminen vuodelle 2019
2. Nimikkosopimus Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa
3. Edustajien valinta lähetysjärjestöjen kesäjuhlille
4. Julistuksen ajankohtaiskatsaus
Palvelujohtokunta 15.5.2019
1. Palvelun eri johtosäännöt
2. Johanna Tontin virkavapaa-anomus
Ehdotus:

Merkitään asialistat tiedoksi.

Päätös:

Asialistat merkittiin tiedoksi.

149
Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat
Kirkkoherran päätösluettelon asialista § 13–16/2019
13. Tea Pohjoispuro vs. johtavaksi tiedottajaksi
14. Päätös yhden kummin riittävyys kastettavalle lapselle
15. Veini Vänskä vs. tiedottajaksi
16. Pastori Tea Talhola vs. johtavaksi perheneuvojaksi
Talousjohtajan päätösluettelon asialista § 27–28/2019
27. Siivooja Eija Pietilän irtisanoutuminen eläkkeelle jäämisen vuoksi
28. Rauhannummen asuntojen hinnoitteluperiaatteet
Ehdotus:

Merkitään asialistat tiedoksi.

Päätös:

Asialistat merkittiin tiedoksi.
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Nuorisotyönohjaaja Outi Korppisen virkavapaa-anomus
Outi Korppinen on valittu Tampereen seurakuntayhtymään materiaalipalvelun
koordinaattorin virkaan. Työ alkaa 1.9.2019 ja siinä on 6 kk koeaika.
Liitteenä 11 on Outi Korppisen virkavapaa-anomus Tampereen seurakuntayhtymän viran koeajaksi 1.9.2019–29.2.2020. Samalla Outi Korppinen peruu
kirkkoneuvoston hänelle 24.4.2019 myöntämän opintovapaan 1.9.–31.12.2019.
Ehdotus:

Myönnetään Outi Korppiselle palkatonta virkavapaata toisen viran hoitamista
varten viran koeajaksi 1.9.2019–29.2.2020.

Päätös:

Outi Korppiselle myönnettiin palkatonta virkavapaata toisen viran hoitamista
varten viran koeajaksi 1.9.2019–29.2.2020.

151
Kaukasten alueneuvostoon uusi varajäsen
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 30.1.2019 valinnut Kaukasten alueneuvoston varajäseneksi Merja Juvan (varsinainen jäsen Ulla Juva).
Aluepapin Hanna Tolosen kautta on saatu tieto, että Merja Juva on ilmoittanut,
ettei ole käytettävissä Kaukasten alueneuvoston varajäsenenä.
Ehdotus:

Valitaan Kaukasten alueneuvostoon uusi varajäsen toimikaudeksi 2019–2020.

Päätös:

Asia siirrettiin kirkkoneuvoston seuraavaan kokoukseen 28.8.2019.

152
Pastori Hanna Tolosen sijaisuuden jatko
Hanna Tolosella on viranhoitomääräys Hyvinkään seurakunnan vs. IV
kappalaiseksi 1.2.–30.7.2019 Anne Blomqvistin vuorotteluvapaan ajaksi.
Anne Blomqvist jatkaa vuorotteluvapaan jälkeen 31.7.–30.8. vuosilomalla,
jolloin Hanna Tolosen on luontevaa vielä jatkaa sijaisuutta elokuun ajan, jolloin
papistoa on vielä vuosilomilla ja työvoimatarvetta on.
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Ehdotus:

Hanna Toloselle pyydetään viranhoitomääräystä 31.7.–30.8.2019 Hyvinkään
seurakunnan papiston vuosilomasijaiseksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

153
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 16.1. ja 5.6.2019.
Ehdotus:

Hyväksytään kirkkovaltuuston 16.1. ja 5.6.2019 pitämien kokousten päätösten
täytäntöönpano.

Päätös:

Hyväksyttiin kirkkovaltuuston 16.1. ja 5.6.2019 pitämien kokousten päätösten
täytäntöönpano.
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Muita asioita
1. Muutos kiinteistökaupan esisopimukseen tiedoksi, liite 11
2. Seuraavat kokoukset 2019
Kirkkoneuvosto 28.8., 25.9., 16.10., 6.11., 27.11. ja 18.12.
Kirkkovaltuusto 30.10. ja 11.12.

155
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen.
Kokous päätettiin Suvivirteen.

