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Aika

Keskiviikko 21.9.2011 klo 18.30-20.35

Paikka

Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7

Läsnä

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

Muut

puheenjohtaja (ei §§ 75-76 aikana)

puheenjohtaja §§ 75-76 aikana
poissa § 75 aikana

Lauri Kirves
Marja Virkkunen
Martti Komu

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö

Päivi Nurmi

§§ 75-76 käsittelyn alussa

Poissa
ALLEKIRJOITUKSET

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KÄSITELLYT ASIAT
PÖYTÄKIRJAN
TARKISTUS

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Puheenjohtaja

Pj §§ 75-76

Pöytäkirjanpitäjä

Petri Tervo

Eija Nurminen

Martti Komu

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
§ 70
§§ 70 –
Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään
Sysmässä ___/____ 2011

Jarmo Heinonen
Hannu Hyttinen
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä ajalla 28.9. – 12.10.2011
Olavin 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.

71 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Heinonen ja Hannu Hyttinen.

72 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista muutoksella, että pykälät 75-76
käsitellään kokouksen alussa.
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HAUTAINHOITORAHASTON UUDET MAKSUT
Hautainhoitorahasto tekee jatkuvasti pientä alijäämää. Kirkkolain mukaan
hautojen hoitoon ei saa käyttää seurakunnan varoja. Maksuja on viimeksi
korotettu vuoden 2008 alusta, jonka jälkeen palkat ja tarvikkeiden hinnat ovat
nousseet parin prosentin vuosivauhdilla.
Talouspäällikkö esittää:
Esitetään kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi hautainhoitorahaston uudet maksut
1.1.2012 alkaen. Vuoden 2012 alusta Sysmän seurakunta ei tee enää uusia
viiden vuoden määräaikaisia sopimuksia. Ne työllistävät toimistohenkilöstöä
keväisin ja sisältävät inflaatioriskin. Asiakkaita ohjataan jatkossa tekemään
haudanhoitotilisopimuksia, joista seurakunta veloittaa haudanhoitomaksun niin
kauan, kun tilillä on katetta.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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SEURAKUNNAN PERIMÄT MAKSUT
Sysmän seurakunta on vahvistanut kiinteistöjen käytöstä perimiä maksuja
viimeksi vuoden 2008 alussa. Uusia hinnastoja laadittaessa on pyritty
huomioimaan ympäristöseurakuntien hinnoittelurakenne niin, että hinnat ovat
jatkossakin vertailukelpoiset.
Talouspäällikkö esittää:
Esitetään kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi uudet maksut 1.1.2012 alkaen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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SEURAKUNNAN TILOJEN SIIVOUKSEN ULKOISTAMINEN
Olavin Toimintakeskuksen valmistumisesta lähtien seurakunnan oma työntekijä
on vastannut seurakunnan omien tilojen siivouksesta ja kunnan tilat on siivonnut
ulkopuolinen siivousyritys. Lisäksi seurakunnan tilojen siivouksesta on lomilla ja
vapaapäivillä vastannut toinen yrittäjä. Siivouksessa on ollut toisinaan
epäselvyyttä, kuuluko tietyn alueen siivous seurakunnalle, kunnalle vai yhtymälle.
Toimintakeskuksen yhtymä sopi keväällä, että kesän aikana tilojen siivous
mitoitetaan ja saatujen tietojen perusteella päätetään tilojen siivouksen
kilpailutuksesta. Seurakuntamestari Päivi Nurmea on informoitu asiasta 7.4.2011
ja asia on käsitelty työntekijäkokouksessa 8.4.2011.
Seurakuntamestarin palkasta 60 % kohdistuu toimintakeskukseen ja loput
Olavinrannan leirikeskukseen. Kokonaispalkka sivukuluineen on vuodessa 25.000
euroa. Tämän lisäksi vapaapäivien ja kesäajan siivouksesta on maksettu
ulkopuoliselle yrittäjälle noin 5.000 euroa. Siivoustyön mitoituksen perusteella
siivous maksaisi noin 10.000 euroa. Tämän lisäksi seurakunta tarvitsisi osaaikaisen työntekijän seurakuntaemännän töihin. Arvio vuotuisista
palkkakustannuksista on 12.000 euroa. Mikäli toimintakeskuksen siivous
ulkoistettaisiin ja emäntä palkattaisiin vain tarvittaessa, seurakunta saisi säästöä
8.000 euroa. Lisäksi seurakunta saisi säästöä, kun Olavinrantaan palkattaisiin
keittiötyöntekijät vain leirien ajaksi.
Seurakuntamestari Päivi Nurmea on tiedotettu tästä asiasta 7.9.2011 ja asia on
käsitelty työntekijäkokouksessa 15.9.2011. Seurakuntamestari Päivi Nurmelle on
annettu mahdollisuus esittää oma mielipide asiasta kirjallisesti ennen tätä
kokousta tai tulla kuulluksi tässä kokouksessa.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto päättää ulkoistaa Olavin toimintakeskuksen siivouksen 1.1.2012
lukien ja valtuuttaa Olavin toimintakeskuksen yhtymän kilpailuttamaan urakan.
Kirkkoneuvosto päättää siivousurakoitsijan valinnasta 19.10.2011 kokouksessa.
Päätös:
Pykälän alussa puheenjohtaja pyysi, että Eija Nurminen toimii tämän pykälän
käsittelyn aikana puheenjohtajana. Petri Tervo ei poistunut kokouksesta. Merja
Virtanen ilmoitti asian käsittelyn alussa olevansa jäävi asian käsittelyyn, Merja
Virtanen poistui kokouksesta. Ennen varsinaista käsittelyä kirkkoneuvosto kuuli
seurakuntamestari Päivi Nurmea.
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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OLAVIN TOIMINTAKESKUKSEN SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN
LAKKAUTTAMINEN
Olavin Toimintakeskuksen valmistumisesta lähtien seurakunnan oma työntekijä
on vastannut seurakunnan omien tilojen siivouksesta ja kunnan tilat on siivonnut
ulkopuolinen siivousyritys. Lisäksi seurakunnan tilojen siivouksesta on lomilla ja
vapaapäivillä vastannut toinen yrittäjä. Siivouksessa on ollut toisinaan
epäselvyyttä, kuuluko tietyn alueen siivous seurakunnalle, kunnalle vai yhtymälle.
Toimintakeskuksen yhtymä sopi keväällä, että kesän aikana tilojen siivous
mitoitetaan ja saatujen tietojen perusteella päätettiin tilojen siivouksen
kilpailutuksesta. Asiasta on informoitu seurakuntamestari Päivi Nurmea 7.4.2011
ja 7.9.2011 pidetyissä yhteistyötoimikunnan kokouksissa sekä työyhteisön
kokouksissa.
Tutkimus osoitti, että siivoustyön ulkoistus tuo seurakunnalle säästöä vuosittain
noin 8.000 euroa. Lisäksi säästöä tulee vuosittain noin 8.000 euroa, kun
Olavinrannan leirikeskukseen palkataan henkilökuntaa vain tarvittaessa.
Koska seurakuntamestarin tehtävät vähenevät uudistuksen myötä, eikä Sysmän
seurakunnalla ole osoittaa seurakuntamestarille muita töitä, Sysmän seurakunta
ei tarvitse enää Olavin toimintakeskuksessa kokoaikaista seurakuntamestarin
virkaa. Seurakuntamestarin kokoaikainen virka on tarpeellista lakkauttaa
tuotannollisista ja taloudellisista syistä, jonka jälkeen harkitaan, kuinka monta
tuntia viikossa seurakunta tarvitsee seurakuntaemännän palveluita.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sysmän seurakunnan Olavin
toimintakeskuksen seurakuntamestarin virka lakkautetaan tuotannollisista ja
taloudellisista syistä 1.1.2012 lukien.
Päätös:
Pykälän alussa puheenjohtaja pyysi, että Eija Nurminen toimii tämän pykälän
käsittelyn aikana puheenjohtajana. Petri Tervo ei poistunut kokouksesta. Ennen
varsinaista käsittelyä kirkkoneuvosto kuuli seurakuntamestari Päivi Nurmea.
Nurmi jätti Kirkon Alat ry:n lakimies Anna-Maria Nummisen laatiman kirjeen
kirkkoneuvostolle.
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja pyysi talouspäällikköä laatimaan vastineen
saatuun kirjelmään.
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OSTOTARJOUS SEURAKUNNAN METSISTÄ
Sysmän seurakunta on saanut ostotarjouksen 14.8.2011 päivätyllä kirjeellä
omistamastaan metsäpalstasta (111-415-9-61) Pääsinniemen Keroniemessä.
Seurakunta ei julkisyhteisönä voi myydä omaisuuttaan pääsääntöisesti kuin
julkisella myynnillä.
Metsäomaisuuden myynti nykytilanteessa on kannattavaa, jos kyseessä on
rantaan rajoittuva metsäpalsta ja kaavassa tontille on vahvistettu
rakennusoikeutta. Myynnistä saatavilla tuloilla silloinkin on pyrittävä hankkimaan
metsäomaisuutta turvaamaan jatkossakin pääomatuloja. Metsäpohjan myyminen
talousarvion katteeksi ei ole suotavaa.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto tekee periaatepäätöksen, että toistaiseksi Sysmän seurakunta ei
myy metsätiloja, tai osia niistä, mikäli kyseessä ei ole rantatontista. Niiden
kaavoittamisesta rantatonteiksi ja myymisestä edelleen päätetään erikseen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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KOLEHTISUUNNITELMA 1.10. – 31.12.2011
Seurakunnassa tulee laatia kolehtisuunnitelma vuoden aikana koottavista
kirkkokolehdeista. Suunnitelman pohjana on Kirkkohallitukselta tuleva
suunnitelma vuosittain koottavista kolehdeista, jotka on kerättävä vuoden aikana.
Myös hiippakunnan tuomiokapituli määrää muutamia kolehteja, joiden tuotto
ohjataan hiippakunnalliseen toimintaan. Kirkkoneuvoston vahvistaa suunnitelman
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kohteista työkausittain.
Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan kolehtisuunnitelman 1.10.–31.12.2011.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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KANTTORI JAAK LUTSIN VAPAA-AIKASUUNNITELMA
Kirkkoneuvosto hyväksyy kanttorin vapaa-aikasuunnitelman työkausittain.
Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan kanttori Jaak Lutsin vapaaaikasuunnitelman ajalle 1.10.2011 – 31.1.2012. Kanttorin sijaiselle maksetaan
neuvoston hyväksymät toimituspalkkiot kulloistenkin työtehtävien mukaan.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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PAPISTON VAPAA-AIKASUUNNITELMA
Papiston vapaa-aikasuunnitelma ajalle 1.10.2011–31.1.2012 on toimitettu
lääninrovastille hyväksyttäväksi 25.8.2011 ja edelleen tuomiokapitulille.
Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto merkitsee liitteenä olevan suunnitelman tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi
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SELVITYSTYÖ METSÄYHTIÖIDEN PUUKARTELLIEPÄILYSTÄ
Kirkkohallitukseen on keväällä tullut yhteydenotto siitä, aikovatko seurakunnat
reagoida jollain tapaa paljastuneeseen metsäyhtiöiden ostokartelliin. Kolme
suurta metsäyhtiötä ovat tiettyinä vuosina muodostaneet markkinaoikeuden
tulkinnan mukaan ostokartellin, josta on aiheutunut haittaa metsänomistajille.
Viestin mukaan Metsähallitus olisi jo omalta osaltaan hakemassa korvauksia.
Markkinaoikeuden päätöksen mukaan UPM, Stora Enso ja Metsäliitto ovat ainakin
vuosien 1997 – huhtikuu 2004 välillä käyneet ns. hinnanhallintaneuvotteluja.
Kirkkohallituksen edellinen Taloustarkastaja Pirjo Pihlaja on keskustellut asiasta
Mikkelin seurakuntayhtymän edustajan kanssa. Tuossa keskustelussa mietittiin,
että olisi hyvä, jos prosesseihin ryhdytään, ja että hiippakunnittain löydettäisiin
asiaan perehtynyt asianajaja, joka voisi avustaa seurakuntia. Tämä edellyttää
seurakunnilta yhteistyötä ja yhteistä tilanteen arviointia. Tällöin seurakuntien ei
tarvitsisi toimia yksin.
Kirkkoherrojen ja talouspäälliköiden Mikkelissä elokuussa pidetyssä kokouksessa
käsiteltiin ostokartelli –asiaa. Lappeenrannan seurakuntayhtymä on neuvotellut
asiasta Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy:n kanssa. Yhtiön asiakkaina on
ostokartelli-asiassa mm. kunta- ja seurakuntasektorin tahoja. Yhtiö tekee
ensivaiheessa selvityksen seurakunnan metsäkauppoja ko. ajalta koskevasta
aineistosta. Selvityksen teko on maksullinen. Hinta liikkunee tasoltaan alle
tuhannessa eurossa. Selvityksen pohjalta yhtiö yhdessä seurakunnan kanssa
arvioi tilanteen. Suunniteltuna etenemistapana on ensisijaisesti
neuvottelumenettely ja toissijaisesti oikeudenkäyntimenettely. Etenemisestä
tehdään seurakunnan kanssa erillinen sopimus eli aluksi sovitaan vain selvityksen
tekemisestä.
Mikäli seurakunta haluaa mukaan prosessiin, tulee Mikkelin hiippakunnan
ohjeistuksen mukaan jokaisen seurakunnan omalta osaltaan olla yhteydessä
asianajotoimistoon. Heiltä saa ohjeet selvitykseen tarvittavasta materiaalista ja
selvityksen kustannuksista. Mahdolliset yhteydenotot on syytä tehdä joutuisasti,
kuluvan syyskuun aikana.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa Tammer-Juristit Oy:n selvittämään, onko
Sysmän seurakunnan kohdalla syyllistytty julkisuudessa kyseessä olevaan
puukartelliin. Mikäli ilmenee näyttöä puukartellista, Tammer-Juristit valtuutetaan
käymään Sysmän seurakunnan puolesta neuvottelut puuyhtiöiden kanssa ja
tarvittaessa edustamaan Sysmän seurakuntaa oikeudenkäyntimenettelyssä.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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ILMOITUSASIAT
-

Kirkkoherran päätökset:
9/2011

Vuosiloman myöntäminen nuorisotyöntekijä Erja Pesulle

- talouspäällikön päätökset:
24/ 2011

Ari Rinteen työsopimuksen jatko

Kirkkoherra esittää:
Merkitään tiedoksi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi

83 §

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 20.35.

