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Aika

Keskiviikko 17.8.2011 klo 18.30 – 20.00

Paikka

Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7

Läsnä

Petri Tervo
Jarmo Heinonen
Hannu Hyttinen
Riitta Jutila
Eija Nurminen
Anneli Ukkonen
Merja Virtanen

Muut

Marja Virkkunen
Martti Komu

Poissa

Lauri Kirves

puheenjohtaja

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö, sihteeri
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

___________________________________________________________________________
ALLEKIRJOITUKSET
Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä
Petri Tervo
Martti Komu
___________________________________________________________________________
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
56 §
___________________________________________________________________________
KÄSITELLYT ASIAT
56 - 69 §§
___________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään.
Sysmässä 18 / 8 2011
Anneli Ukkonen
Merja Virtanen
___________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJA YLEIPöytäkirja on ollut nähtävänä ajalla 24.8. – 7.9.2011 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.

57 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Ukkonen ja Merja Virtanen.

58 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista
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SYSMÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ
Kirkkojärjestyksen 15:8 mukaan Seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä tulee olla
varainhoitosääntö, joka sisältää määräykset rahatoimesta, tilinpidosta,
talousarviosta ja omaisuuden hoidosta sekä tilintarkastuksesta.
Varainhoitosäännön hyväksyy kirkkovaltuusto. Kirkkohallitus on antanut
seurakunnille uuden taloussääntömallin yleiskirjeen 39/4.11.2010 liitteenä.
Taloussääntömallin tavoitteena on edistää hyviä hallintotapoja ja hyvän
kirjanpitotavan mukaista kirjanpitoa seurakunnissa.
Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää Sysmän seurakunnan taloussäännön
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin

Tarkastus
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SYSMÄN SEURAKUNNAN VALMIUSSUUNNITELMA
Kirkkohallituksen täysistunto on antanut ohjeita ja kaksi asiakirjaa seurakuntien
valmiussuunnitteluun. Seurakunnan valmiussuunnitelman laatimisohje on salassa
pidettävä Asiakirjalain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 8 kohdan nojalla. Näillä
asiakirjoilla korvataan kirkkohallituksen vuonna 1990 antamat valmiussuunnittelua koskevat ohjeet.
Sysmän seurakunnan valmiussuunnitelma on hyväksytty 29.3.1993. Seurakunnan
tulee laatia uusi valmiussuunnitelma kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti.
Suunnitelmaa laadittaessa on suositeltavaa hyödyntää asiantuntijoita:
pelastusviranomaisia, poliisia, sairaanhoitopiirejä ja paikkakunnan järjestöjen
edustajia.
Sysmän seurakunnan valmiussuunnitelman pohja on saatu lääninrovastilta. Sitä
on muokattu seurakunnan viranhaltijoiden kanssa vastaamaan Sysmän
seurakunnan tarpeita. Hyväksytty valmiussuunnitelma lähetetään
tuomiokapitulille ja puolustusvoimien lähimpään esikuntaan.
Kirkkoherra esittää:
Hyväksytään liitteenä oleva Sysmän seurakunnan valmiussuunnitelma, joka
päivitetään kunkin valtuustokauden ensimmäinen vuoden aikana.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin

Päätös salataan Asiakirjalain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 8 kohdan nojalla
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ROVASTIKUNNALLINEN NEUVOTTELUKUNTA
Heinolan rovastikuntaan perustettiin lääninrovasti Matti Kallioisen päätöksellä
11.3.2004 rovastikuntaneuvosto. Sen kokoonpanona on ollut seurakuntien
kirkkoherrat ja yksi luottamushenkilö jokaisesta seurakunnasta. Lisäksi jäsenenä
on ollut rovastikunnan tilejä hoitavan seurakunnan talouspäällikkö. Tällä hetkellä
Heinolan rovastikunnan muodostaa viisi seurakuntaa, joten
rovastikuntaneuvostoon on kuulunut yksitoista jäsentä.
Viime vuosina on keskusteltu rovastikuntaneuvoston toiminnan muuttamisesta.
On tuotu esille ajatus hieman nykyistä laajemmasta yhteistyöelimestä.
Kokoustoimintaa muuttaa myös se, että tämän vuoden alusta lukien
rovastikunnallisilla toimikunnilla ei ole omia tilejä, vaan rovastikunnallisen
toiminnan rahoitus hoidetaan seurakuntien talousarvioiden kautta.
Rovastikunnassa on tarkoituksenmukaista kokoontua ainakin kerran vuodessa
seurakuntien kesken neuvottelemaan seurakuntien yhteistyöstä ja toimikuntien
toiminnasta.
Lääninrovasti on perustanut 1.6.2011 alkaen Heinolan rovastikuntaan
rovastikunnallisen neuvottelukunnan, jonka kokoonpano ja tehtävät ovat:
1. Neuvottelukuntaan kuuluvat Heinolan rovastikunnan seurakuntien
kirkkoneuvostot.
2. Neuvottelukunnan tehtävänä on kokoontua kerran vuodessa lokakuun aikana
käsittelemään rovastikunnallisten toimikuntien toimintakertomukset sekä
toiminta- ja taloussuunnitelmat. Lisäksi neuvottelukunnan tehtävänä on
suunnitella ja edistää rovastikunnan seurakuntien yhteistyötä.
Kirkkoherra esittää:
Merkitään asia tiedoksi ja myös se, että neuvottelukunta kokoontuu ensimmäisen
kerran ti 11.10.2011 klo 18.00 Hartolan seurakuntatalossa.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi

Tarkastus
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TARMO AROALHON KIRJE KIRKKONEUVOSTOLLE
Tarmo Aroalho anoo itselleen 29.6.2011 päivätyllä kirjeellä hautapaikkaa Vanhan
kirkkomaan osastolta 3, rivi 20 sijasta 18. Kyseisen hautapaikan viereen on
kirkkoneuvoston päätöksellä 5/ 17.2.2010 luovutettu kaksi hautapaikkaa Tarmo
Aroalhon vanhemmille. Heille hautapaikat oli Matti Salo seurakunnan suntiona
työskennellessään suullisesti luvannut. Tällöin varauksia pystyi tekemään.
Sysmän seurakunnalla on kuitenkin ollut jo vuosia periaate, että hautapaikkoja ei
voi varata etukäteen muuten kuin kirkkoneuvoston erillisellä päätöksellä.
Vaikka kartan mukaan rivissä oli vielä yksi vapaa hautapaikka, takeita sen
olemassaolosta ei ole. Vanhoissa kartoissa on ilmentynyt paljon tilanteita, että
todellisuudessa hautasijaa ei ole.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto ei vallitsevan käytännön mukaisesti luovuta hautasijaa Tarmo
Aroalholle.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin
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OHJEET TALOUSARVION LAADINTAAN
Työmuodot jättävät talouspäällikölle 7.10.2011 mennessä talousarvio-ehdotuksensa ja toimintasuunnitelmansa vuodelle 2012 sekä
taloussuunnitelmansa vuosille 2013 -2014. Tämän jälkeen esitykset käydään läpi
vielä työntekijäkokouksessa, jolloin voidaan tehdä pieniä korjauksia mahdollisiin
päällekkäisyyksiin. Kirkkoneuvosto tekee talouspäällikön esityksen pohjalta oman
esityksensä kirkkovaltuustolle 16.11.2011. Kirkkovaltuusto hyväksyy 30.12.2011
vuoden 2012 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä taloussuunnitelman
vuosille 2013-2014.
Seurakuntaseminaarissa keväällä 2009 sovittiin painopistealueiksi vuosille 2010 –
2012 talouden tasapainottaminen, maallikkotoiminnan lisääminen ja perhetyön
organisointi uudeksi tehtäväalueeksi. Talousarvio laaditaan edelleen tiukalla
budjettiraamilla. Nykyinen kolmivuotinen sopimuskausi nostaa palkkoja pari
prosenttia.
Määrärahoja ei seuraavalla kolmivuotiskaudella saa korottaa kuin painavista
syistä. Hankinnoissa on onnistuttu saavuttamaan pientä säästöä ilman, että
toiminta olisi siitä kärsinyt. Samaa malttia edellytetään jatkossakin. Seurakunnan
tulopuolta kohennetaan lisäämällä Olavinrannan vuokraamista ulkopuolisille.
Talouspäällikkö antaa työntekijöille tarvittaessa lisää ohjeita talousarvion ja
toimintasuunnitelman laatimiseksi.
Kirkkoherra esittää:
Hyväksytään budjetti-aikataulu ja todetaan, että Sysmän seurakunnan
painopistealueina jatkavat vielä vuoden 2012 talouden tasapainottaminen,
maallikkotoiminnan lisääminen ja perhetyön organisointi uudeksi tehtäväalueeksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin

Tarkastus
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TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2012
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
643.765
700.00

43.969
63.849
124.947
139.467
110.329
81.111
98.587
80.000

-0,51
+1,4
-0,37
+6,67
+ 8,7
-4,85
-3,76

-3,69
+45,1
+96,00
+ 11,6
-20,00
-26,48
+ 21,08

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 2012.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin
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DIAKONIANVIRAN VUOROTTELUVAPAASIJAISEN VALINTA
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 25.5.2011 ( § 51 ) myöntänyt diakoni Pekka
Kuupolle vuorotteluvapaata ajalle 3.10.2011 - 31.5.2012. Vuorotteluvapaan
ehtona on, että sijainen palkataan työvoimalainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Vuorotteluvapaasijaisuus on ollut haettavissa työ- ja elinkeinohallinnon
nettisivuilla ja ilmoitukseen on tullut yksi pätevän ja sopivan henkilön vastaus:
diakonissa Hanna Hämäläinen Heinolasta. Diakoni Pekka Kuuppo ja kirkkoherra
Petri Tervo ovat haastatelleet häntä 3.8.2011.
Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto valitsee diakonianviran vuorotteluvapaasijaiseksi ajalle 1.10.2011
- 31.5.2012 diakonissa Hanna Hämäläisen, Heinolasta.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin

Tarkastus
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SYSMÄN PYHÄN OLAVIN KIRKON ESITE
Pyhän Olavin kirkon esite on loppunut. Se oli oman aikansa tuote ja palveli hyvin
tarkoitustaan. Uudempi tutkimus on tuonut esiin seikkoja, jotka tulisi ottaa
esitteen tekstissä huomioon. On siis aika suunnitella esite, joka palvelee 2010luvun tarpeita.
Kirkkoherra esittää:
Perustetaan työryhmä valmistelemaan uutta kirkon esitettä, niin että se saadaan
käyttöön viimeistään tiekirkko-toiminnan alkaessa kesällä 2012.
Päätös:
Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Eija Nurminen ja muiksi jäseniksi Anneli
Ukkonen, Virva Hokkanen, Lauri Kirves.
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MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut

68 §

ILMOITUSASIAT
- Kirkkoherran päätökset:
8/2011
-

talouspäällikön päätökset:
22/ 2011
23/ 2011

-

Diakoni Pekka Kuupon vuosiloman muuttaminen

Otamon hautausmaanhoitaja
Olavinrannan keittiötyöntekijät

Muut ilmoitukset:
Sovittiin, että kirkkoneuvoston kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 12.00.
Seuraava kokous 21.9. alkaa 18.30.

Kirkkoherra esittää:
Merkitään tiedoksi
Päätös:

69 §

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 20.00.

Tarkastus

