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Aika

Keskiviikko 17.3.2010 klo 18.30 – 20.10

Paikka

Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7

Läsnä

Matti Kurvinen
Raija Hörkkö
Hannu Hyttinen
Hannu Jolula
Olavi Rantanen
Tuula Saarinen
Merja Virtanen

puheenjohtaja

Muut

Lauri Kirves
Kauko Lampinen
Martti Komu

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö, sihteeri

Poissa

Petri Virkkunen
Päivi Järvelä

vs. kirkkoherra

___________________________________________________________________________
ALLEKIRJOITUKSET
Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä
Matti Kurvinen
Martti Komu
___________________________________________________________________________
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
13 §
___________________________________________________________________________
KÄSITELLYT ASIAT
13- 26
§§
___________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään.
Sysmässä
/
2010
Olavi Rantanen
Tuula Saarinen
___________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJA YLEIPöytäkirja on ollut nähtävänä ajalla 24.3.2010 – 7.4.2010 Olavin
SESTI NÄHTÄVÄNÄ
toimintakeskuksessa seurakunnan toimistotiloissa.

Talouspäällikkö

Martti Komu
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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA
PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden sekä totesi kokouksen
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

14 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olavi Rantanen ja Tuula Saarinen.

15 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista muutoksella, että pykälä 21 käsitellään
ennen pykälää 16.

Tarkastus
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URKURAHASTON LAKKAUTUS
Sysmän seurakunta on 27.4.1992 perustanut Urkurahaston Pyhän Olavin kirkon
urkujen hankintaan. Syksyllä 2009 päädyttiin kuitenkin nykyisten urkujen
peruskorjaukseen, joka toteutettiin helmikuussa 2010. Tässä tilanteessa
Urkurahasto on tullut tarpeettomaksi. Urkurahaston pääoma 31.12.2009 oli
22.070,09 euroa.
Talouspäällikkö esittää:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että Urkurahasto lakkautetaan ja sen
varat siirretään talousarviotilille 6840.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Tarkastus
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HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2009
Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa
korvauksesta määräajaksi vastatakseen haudan hoitovelvollisuudesta. Seurakunta
voi tehdä sopimuksia hautojen hoidosta myös siten, että hoitokorvaukset
sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat
hoidetaan. Voimassa olevia sopimuksia on ainaishoidot 118 kpl, 135 kpl vanhaa
viisivuotissopimuksia, 40 kpl uutta viisivuotissopimuksia sekä 255 kpl
kesähoitosopimuksia.
Hautainhoitorahaston alijäämä tilikautena 2009 oli 10.345,04 euroa ja se
esitetään siirrettäväksi edellisten vuosien yli-/alijäämätilille. Yhden hoidetun
haudan menot keskimäärin vuoden aikana olivat 87,37 euroa. Seurakunnan
taseessa rahaston pääomat sisältyvät toimeksiantojen pääomiin ja rahastoa on
selvitetty tilinpäätöksessä taseen liitetiedoissa.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto käsittelee hautainhoitorahaston tilinpäätöksen 2009 ja esittää sen
kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2009
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion
toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kirkkojärjestyksen mukaisesti
seurakunnan tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkojärjestyksen ja soveltuvin osin
kirjanpitolain säännöksiä. Seurakunnan tilinpäätös on julkinen asiakirja.
Julkistaminen koskee tuloslaskelman ja taseen liitetietoja. Tase-erittelyt ja
liitetietojen erittelyt eivät ole julkisia.
Toimintavuoden 2009 toimintakate on –848.745,18 € ja vuosikate –104.614,72 €.
Hautainhoitorahaston kirjanpito pidetään erillisenä yhteisönä ja seurakunnan
taseessa hautainhoitorahaston pääomat sisältyvät toimeksiantojen pääomiin.
Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen poistoeron,
varausten ja rahastojen muutoksia. Tuloksen käsittely on ylimääräisen tuloksen
siirtämistä taseen vapaaehtoisiin varauksiin, rahastoon tai tilikauden ylijäämätilille. Kirkkoneuvosto ottaa esityksessään kantaa kaikkiin tilikauden tuloksen
jälkeen esitettäviin eriin, myös varauksen tai rahaston vähennykseen. Esityksessä
varaus- ja rahastosiirtojen tarkoitus yksilöidään ja siirrot esitetään
bruttomääräisinä.
Tilikauden 2009 tulos on ennen poistoeroa ja varauksia 136.599,52 miinuksella.
Investointivarausta on purettu tilikaudella 118.531,21 euroa. Tilikauden
alijäämäksi jää 18.068,31 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että alijäämä 18.068,31
euroa kirjataan tilikauden yli/alijäämä tilille 2090.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto käsittelee seurakunnan tilinpäätöksen 2009 sisältäen
toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen sekä talousarvion toteutumisvertailun. Tilikauden alijäämä on –18.069,31 euroa. Kirkkoneuvosto esittää
kirkkovaltuustolle, että alijäämä kirjataan tilikauden yli/alijäämä tilille 2090.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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TILINPÄÄTÖKSEN 2009 ALLEKIRJOITUS
Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan tilinpäätöksen laatimisesta. Tilinpäätös
päivätään allekirjoituspäivälle ja sen allekirjoittavat kirkkoneuvoston jäsenet ja
talouspäällikkö. Hyväksytty ja allekirjoitettu tilinpäätös siihen liittyvine
asiakirjoineen on saatettava tilintarkastajien tarkastettavaksi maaliskuun loppuun
mennessä.
Kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä siihen
liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Tilinpäätöksestä ja
vastuuvapaudesta päätetään viimeistään varainhoitovuotta seuraavan kesäkuun
aikana.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen 2009 ja esittää sen tilintarkastajille
tarkastettavaksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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KIRKON KATON MAALAUS
Kiinteistökatselmuksessa syksyllä todettiin, että Pyhän Olavin kirkon katto on
maalattava. Talousarvion investointivarauksiin on varattu 15.000 euroa. Samassa
yhteydessä maalataan myös kellotapulin katto. Vaikka kustannusarvio ei ylitä
hankintalaissa mainittua rajaa, julkaistaan urakka julkisten hankintojen HILMAsivuilla. Kustannuksiin on varauduttu kuluvan vuoden talousarvion
investointimenoissa.
Talouspäällikkö esittää:
Pyydetään rakennusvalvojaksi Matti Kurvinen. Julkaistaan tarjouskilpailu kirkon ja
tapulin kattojen maalauksesta julkisten hankintojen HILMA-sivuilla. Lisäksi
tarjouspyyntö lähetetään paikkakunnan maalausalan yrityksille. Tarjouskilpailu
päättyy 16.4.2010 klo 16.00, jonka jälkeen, Matti Kurvinen ja talouspäällikkö
avaavat tarjouskuoret. Esitys urakoitsijasta maalaajasta tuodaan seuraavaan
kirkkoneuvoston kokoukseen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Nuorisotyönohjaajan virka on seurakunnan perustehtävän, kristillisen
kasvatuksen, kannalta keskeisen tärkeä virka. Nuorisotyönohjaaja huolehtii
osaltaan kristillisestä kasvatuksesta varhaisnuorista aina nuoriin aikuisiin.
Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyön monipuolisten tehtävien tehokas
hoitaminen edellyttää Sysmänkin kokoisessa seurakunnassa yhtä
nuorisotyönohjaajan virkaa.
Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto asettaa nuorisotyönohjaajan viran auki 12.3.2010 klo 13
päättyvällä hakuajalla niin, että myös keväällä 2010 valmistuvilla on mahdollisuus
hakea virkaa. Virka täytetään 3.5.2010 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virasta
laitetaan hakuilmoitus Kotimaa-lehteen ja kirkon rekry-sivuille internettiin.
Kirkkoneuvosto nimeää edustajansa haastatteluihin ja kokouksessaan 17.3.2010
valitsee haastateltavat hakijat. Haastattelut suoritetaan ennen ylimääräistä
kirkkoneuvoston kokousta 24.3.2010, jossa uusi nuorisotyönohjaaja valitaan.
Muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto asettaa kolmivuotisen määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran
auki 12.3.2010 klo 13 päättyvällä hakuajalla niin, että myös keväällä 2010
valmistuvilla on mahdollisuus hakea virkaa. Virka täytetään 3.5.2010 alkaen tai
sopimuksen mukaan. Virasta laitetaan hakuilmoitus Kotimaa-lehteen ja kirkon
rekry-sivuille internettiin.
Kirkkoneuvosto nimeää edustajansa haastatteluihin. Haastatteluryhmä kokoontuu
12.3.2010 tarkastamaan hakemukset ja sopii haastattelut, jotka pidetään ennen
17.3. kokousta, jossa ryhmä antaa esityksensä.
Päätös:
Laitetaan kolmivuotinen määräaikainen nuorisotyönohjaajan virka auki. Valitaan
haastatteluryhmään Petri Virkkunen, Merja Virtanen, Raija Hörkkö ja Lauri Kirves.

21 §

Talouspäällikkö esittää:
Haastatteluryhmä antaa esityksensä nuorisotyönohjaajan virkaan 3 vuoden
määräajaksi valittavasta hakijasta. Kirkkoneuvosto tekee päätöksensä
keskustelun jälkeen.
Määräaikaan mennessä virkaa haki kolme henkilö: Erja Pesu Orimattilasta, Juho
Särkiö Lahdesta ja Sirpa Pusila Asikkalasta. Virkaan vaadittavan tutkinnon on
suorittanut ainoastaan Erja Pesu, jonka haastatteluryhmä päätti kutsua
kirkkoneuvoston haastateltavaksi kokoukseen.
Päätös:
Kokouksen alussa kirkkoneuvosto haastatteli Erja Pesun. Haastattelun jälkeen
kirkkoneuvosto päätti valita Erja Pesun kolmen vuoden määräajaksi
nuorisotyöntekijän virkaan 30.4.2013 asti.
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KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ
Mikkelin Tuomiokapituli on vahvistanut 30.1.2007 Sysmän kirkkovaltuuston
13.12.2006 hyväksymän Sysmän seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 1.
luvun 1§ mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan lisäksi 7 muuta jäsentä.
Sysmän seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenmäärä laskee nykyisestä 19:stä
15:een vuoden 2011 alusta, koska seurakunnan jäsenmäärän on laskenut alle
4000.(KJ 8:1) Tästä syystä on perusteltua laskea myös kirkkoneuvoston muiden
jäsenten määrä seitsemästä(7) viiteen(5). Muilta osin muutoksia kirkkoneuvoston
ohjesääntöön ei tehdä.
Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto esittää liitteen mukaisen kirkkoneuvoston ohjesäännön
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja edelleen tuomiokapituliin vahvistettavaksi
niin, että uusi ohjesääntö tulee voimaan 1.1.2011.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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OTAMON HAUTAUSMAAN HAUTAUSMAAKAAVA JA KÄYTTÖSUUNNITELMA
Kirkkolain 17 luvun 8 § mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy jokaista hautausmaata
varten hautausmaakaavan ja hautausmaan käyttösuunnitelman, jotka on
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkojärjestyksen 17 luvun 6 § mukaan hautausmaakaava on yleiskartta, joka
osoittaa hautausmaan rajat, sen liikenteen järjestelyt, eri toimintojen sijoitukset
sekä jakaa hauta-alueet sopiviin yksiköihin. Kirkkojärjestyksen 17 luvun 5 §
mukaan hautausmaasta on laadittava hautakartta.
Hautausmaan käyttösuunnitelma sisältää hautausmaakaavan sanallisen
selityksen, joka selventää ne hautausmaan yksityiskohdat, jotka eivät ilmene
piirustuksista. Suunnitelmasta ilmenee lisäksi, onko hautausmaalla tai sen osalla
käytössä syvähautaus ja missä järjestyksessä hautaosastot otetaan käyttöön.
Nykyinen hautaaminen ja hautakirjanpito perustuvat hautausmaakaavakarttoihin,
jotka on päivätty 10.10.2008.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut Otamon hautausmaalle
9.6.1966 hautausmaan käyttösuunnitelman. Alueelle on merkitty sen
kaakkoisnurkkaan ”uurnalehto”, jota kuitenkaan ei ole koskaan suunniteltu ja
otettu käyttöön. Myöhemmin kirkkomaalle on rakennettu uurnahauta-alue, joten
tarvetta toiseen vastaavaan alueeseen ei Sysmän kokoisessa seurakunnassa ole.
Sen sijaan Sysmän hautausmailla ei ole ns. sirottelualuetta, jossa tuhka vain
sirotellaan rajatulle alueelle sitä hautaamatta. Kirkkoneuvosto on
hautausmaakatselmuksessaan todennut, että kyseinen Otamon hautausmaan
kulmaus sopii luonnon oloiltaan tähän tarkoitukseen loistavasti ja tarvitsee vain
vähäisiä, rajaamiseen liittyviä toimenpiteitä, jotta alue voitaisiin ottaa tähän
käyttöön.
Kirkkovaltuusto teki 16.12.2009 päätöksen, jossa Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulia pyydettiin muuttamaan hautausmaan käyttösuunnitelmaan niin,
että karttaan merkitty alue uurnalehto muutettaisiin sirottelualueeksi. Kapituli on
5.2.2010 kokouksessaan päättänyt palauttaa asian valmistelun takaisin ja
kehottaa seurakuntaa päivittämään Otamon hautausmaan hautausmaakaavan ja
käyttösuunnitelman.
Talouspäällikkö esittää:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Otamon hautausmaan
hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman ja alistaa ne tuomiokapitulille
vahvistettavaksi
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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KIRKKOMAAN PUIDEN KAATO
Kirkkomaalla kaadettiin maaliskuun alussa P-alueelta kirkolle kulkevan polun
varrelta yksi pihta, joka katkesi viime kesänä. Kaadon yhteydessä havaittiin
ulkoisia merkkejä lahoista puista. Janne Toivosen kairausten perusteella todettiin
samalla alueella olevan pahoin lahoja yksi pihta ja kolme kuusta, jotka on
kaadettava nyt, kun on vielä lunta suojaamassa hautakiviä.
Talouspäällikkö esittää:
Pyydetään Janne Toivonen kaatamaan lahoksi havaitut puut. Viimeistään
seuraavassa hautausmaakatselmuksessa selvitetään, mihin uusia puita istutetaan.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Tarkastus

SYSMÄN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
25 §

PÖYTÄKIRJA
2/2010

ILMOITUSASIAT
-

Piispa Seppo Häkkinen vierailee Sysmän seurakunnassa 20.9.2010.

-

Kirkkoherran päätökset:

6/
7/
8/
9/

-

2010
2010
2010
2010

Virkavapaan myöntäminen nuorisotyönohjaaja Pentti Tuoviselle
Ylityövapaan myöntäminen talouspäällikkö Martti Komulle
Ylityö- ym. vapaan myöntäminen lastenohjaaja Lahja Palvaselle
Loman myöntäminen talouspäällikkö Martti Komulle

Talouspäällikön päätökset

5/ 2010
6/ 2010
7/ 2010
8/ 2010
9/ 2010
10/ 2010

Päivi Lindin virkavapaus
Rauno Metsäsen vuosiloma-anomus
Mikko Millerin vuosiloma-anomus
Päivi Lindin virkavapaus
Anne Jokisen työloma-anomus
Lahja Palvasen ylityövapaa-anomus

Kirkkoherra esittää:
Merkitään tiedoksi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi

26 §

MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja
oikaisuvaatimusohjeen. Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja
oikaisuvaatimusohjeen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.
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