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ALLEKIRJOITUKSET
Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä
Lauri Kirves
Martti Komu
___________________________________________________________________________
LAILLISUUS JA PÄÄKokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
TÖSVALTAISUUS
§ 2
___________________________________________________________________________
KÄSITELLYT ASIAT
§§ 1 - 12
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään
/
2010

Olavi Rantanen
Ville Ruppa
___________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä ajalla 14.4. – 16.5.2010
virastopäivinä Olavin toimintakeskuksessa seurakunnan
toimistotiloissa.

Talouspäällikkö

Martti Komu
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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
Puheenjohtaja esittää:
Kokouksen avaa puheenjohtaja Lauri Kirves. Kirkkoherra Petri Tervo pitää
alkuhartauden.
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra Petri Tervo piti alkuhartauden.

§2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta
sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kokouskutsut on lähetetty jäsenille 5.10.2009, jolloin myös kutsu on asetettu
seurakunnan ilmoitustaululle.
Puheenjohtaja esittää:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi. Suoritetaan nimenhuuto ja mikäli yli
puolet jäsenistä on paikalla, kokous todetaan päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§3

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan.
Puheenjohtaja esittää:
Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkistajiksi aakkosjärjestyksessä vuorossa
Jukka Pekka Rantanen ja Olavi Rantanen
Päätös:
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin ja Olavi Rantanen ja Ville Ruppa.

§4

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtaja esittää:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

SYSMÄN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

1/2010
7.4.2010

33

( 9 )

________________________________________________________________________________

Kn 16 §

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.

Kv 5 §

Kirkkoneuvosto esittää, että urkurahasto lakkautetaan ja sen varat siirretään
talousarviotilille 6840.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Tarkistus
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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.

Kv 6 §

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy hautainhoitorahaston
tilinpäätöksen.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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Kv 18 §

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.

Kv 7 §

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2009 tilinpäätöksen
ja että 18.069,31 euron alijäämä kirjataan tilikauden yli/alijäämä tilille 2090.
Päätös:
Pykälän käsittelyn alussa tilintarkastaja Heikki Kuurne piti esitelmän Sysmän
seurakunnan nykytilanteesta ja tulevaisuudesta tilintarkastajan näkökulmasta.
Päätösesitys hyväksyttiin.

Tarkistus
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Tilintarkastajat Heikki Kuurne, Eija Oksanen ja Kuntatarkastajien Oy Clavis Osmo
Aalto ovat tarkastaneet 22.3.2010 seurakunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja
hallinnon tilikaudelta 2009. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen,
tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, talousarvion toteutumisvertailun ja
liitetiedot.
Kertomuksessa on esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille
myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että seurakunnan hallintoa
ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai kirkkovaltuuston päätöksiä eikä virhe tai
aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta
tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Tarkastukseen perustuvana lausuntona
tilinpäätöksestä ja hallinnosta he esittävät:
Hallinto
- seurakunnan hallintoa on hoidettu lain ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti,
- seurakunnan sisäinen valvonta on riittävää rahavarojen ja omaisuuden
säilymisen
varmistamiseksi,
Kirjanpito ja tilinpäätös
- Tilinpäätös, joka osoittaa alijäämää 18 068,31 €, on laadittu tilinpäätöksen
laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja se antaa
kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätökseen sisältyy
hautainhoitorahaston kirjanpito, joka osoittaa alijäämää 10.345,04 €.;
- asetettujen tavoitteiden toteutuminen on raportoitu riittävästi;
- kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on lain mukainen.
Lausuntona tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä ja vastuuvapaudesta toteamme,
että
- tilinpäätös voidaan hyväksyä ja
- vastuuvapaus voidaan myöntää tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää tilintarkastuskertomuksen yhdessä tilinpäätöksen kanssa
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vastuuvapauden myöntämistä varten.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

SYSMÄN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

1/2010
7.4.2010

77

( 9 )

________________________________________________________________________________

Kn 22 §

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.

Kv § 9

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen kirkkoneuvoston ohjesäännön ja lähettää sen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Tarkistus
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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.

Kv § 10

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Otamon hautausmaan
hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman ja lähettää sen tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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11 §

ILMOITUSASIAT
-

Piispa Seppo Häkkinen vierailee Sysmän seurakunnassa 20.9.2010.
Kirkkohallituksen virastokollegio on vahvistanut Sysmän seurakunnan
kirkkovaltuuston päätöksen myydä 200 m2 määräala Kuppikalliosta Jaakko ja
Pirkko Nevalle sekä Pasi Uurasmaalle.

Puheenjohtaja esittää:
Merkitään tiedoksi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi

12 §

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja esittää:
Puheenjohtaja antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja päättää kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.22.

Tarkistus

