SYSMÄN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

2/ 2010
29.9.2010

Aika

keskiviikkoa 29.9.2010 klo 19.00 -

Paikka

Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta

Läsnä

Lauri Kirves
Hannu Hyttinen
Hannu Jolula
Päivi Järvelä
Mari Kantola
Markku Kontinen
Pekka Koivisto
Matti Kurvinen
Kauko Lampinen
Antero Liimatainen
Lea Luts
Maija Neva
Jukka Pekka Rantanen
Olavi Rantanen
Ville Ruppa
Tuula Saarinen
Anne Salonen
Kaija Suojoki
Merja Virtanen

puheenjohtaja

Petri Tervo
Martti Komu

kirkkoherra
talouspäällikkö, sihteeri

Puheenjohtaja merk.

Lauri Kirves

Talouspäällikkö

Martti Komu

Muut

1 ( 6 )____

SYSMÄN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
§ 13

2/ 2010
29.9.2010

2 ( 6 )

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:

§ 14

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 20.9.2010, 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:

§ 15

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:

§ 16

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtaja esittää:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös:
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SEURAKUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSPAIKAT
Vaalitoimitus alkaa sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen. Seurakunnan kirkko
on varsinainen äänestyspaikka. Kirkkovaltuusto määrää, mihin muualle kuin
kirkkoon seurakunnan alueella järjestetään äänestyspaikat. Jos seurakunnan alue
on pieni tai jos liikenneyhteydet sen sallivat, voidaan äänestäminen järjestää
yhdessä paikassa tapahtuvaksi. Äänestäjä saa äänestää missä tahansa
seurakunnan äänestyspaikassa.
Jos seurakunnassa on useita äänestyspaikkoja, vaalilautakunta siirtyy
äänestyspaikasta toiseen toimittamaan äänestyksen ilmoitettuina aikoina.
Äänestyspaikka on seurakunnan alueella sijaitseva paikka, seutu, kylä, taajama
tai alue, jossa äänestetään.
Seurakuntavaalien 2010 vaalilautakunta on valittu kirkkovaltuustossa 16.12.2009.
Sysmässä riittää, että äänestys tapahtuu kirkonkylässä. Vuoden 2006 vaaleissa
äänestyspaikkoina olivat kirkonkylä, jossa kirkon lisäksi vaalihuoneistot olivat
seurakuntasali Nuotassa ja terveyskeskuksessa.
Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntavaalien äänestyspaikkana on kirkko ja seurakuntasali Nuotta.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kv 17 §

Vahvistetaan vuoden 2010 seurakuntavaalien äänestyspaikoiksi kirkko ja
seurakuntasali Nuotta.
Päätös:
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TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2011
Seurakunnan jäsenten tulee osallistua varojen hankkimiseen, joita tarvitaan
seurakunnan tehtävien toteuttamiseen. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston
vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan
menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona.
Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin Tuloveroprosentti vahvistetaan
lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Sysmän seurakunnan kokonaisäyrit ansiotuloista ja yhteisöäyrit:
Verovuosi

kokonaisäyrit
ansiotuloista

yhteisöäyrit kasvu %

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

604.000
615.574
613.323
654.278
711.649
677.139
700.00
700.00

43.969
63.849
124.947
139.467
110.329
81.111
80.000
80.000

-0,51
+1,4
-0,37
+6,67
+ 8,7
-4,85

-3,69
+45,1
+96,00
+ 11,6
-20,00
-26,48

Seurakunnan on ilmoitettava verohallitukselle talousarviovuonna
sovellettavaveroprosentti viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17.
päivänä. Veroprosentti joudutaan päättämään ennakolta arvioiden mukaan.
Veroprosenttia ei voida ilmoittamisen jälkeen muuttaa.
Talouspäällikkö esittää:
kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle veroprosentin vahvistamista 1,75
prosentiksi vuonna 2011.
Päätös:
kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
Kv 18 §

Vahvistetaan Sysmän seurakunnan tuloveroprosnetiksi 1,75 vuodelle 2011.
Päätös:
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TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN OSA-AIKAISTAMINEN
Sysmän seurakunnan kirkkoherranvirastossa on kaksi kokoaikaista
toimistosihteeriä, joista toinen on viranhaltija ja toinen on työsuhteinen.
Toimistosihteerit ovat työskennelleet kirkkoherranviraston lisäksi talouspäällikön
alaisina. Viime vuosina kirkkoherranviraston työt ovat vähentyneet merkittävästi.
Tulevaisuudessa työt vähentyvät entisestään osan talous- ja henkilöstöhallinnon
tehtävistä siirtyessä Kirkkohallituksen alaisiin keskuksiin. Kirkkovaltuusto on
linjannut yhdeksi panopistealueista talouden tasapainottamisen vv. 2010 - 2013
Kirkkoherra, talouspäällikkö ja toimistosihteerit ovat pitäneet virastopalaverin
16.9.2010, jossa työajan lyhennyksestä on neuvoteltu. Lisäksi asiasta on
keskusteltu työpaikkakokouksessa. Toimistosihteerit eivät ole vastustaneet
työajan lyhentämistä.
Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sysmän seurakunnan
toimistosihteerin kokoaikainen virka muutetaan 80 % viraksi 1.1.2011 alkaen.
Työajan määrittelee kirkkoherra yhdessä toimistosihteerien kanssa. Tarvittaessa
kirkkoherra tai talouspäällikkö voi antaa lisätyömääräyksen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

19 §

Muutetaan Sysmän seurakunnan toimistosihteerin kokoaikainen virka 80 %
viraksi 1.1.2011 alkaen. Työajan määrittelee kirkkoherra yhdessä
toimistosihteerien kanssa. Tarvittaessa kirkkoherra tai talouspäällikkö voi antaa
lisätyömääräyksen.
Päätös:
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ILMOITUSASIAT

Puheenjohtaja esittää:
Merkitään tiedoksi
Päätös:

§

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

