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ALLEKIRJOITUKSET
Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä
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LAILLISUUS JA PÄÄKokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
TÖSVALTAISUUS
§ 23
___________________________________________________________________________
KÄSITELLYT ASIAT
§§ 23 - 34
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään
/
2011

Pia Kekkonen
Lea Luts
___________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä ajalla 12.10. – 13.11.2011
virastopäivinä Olavin toimintakeskuksessa seurakunnan
toimistotiloissa.

Talouspäällikkö

Martti Komu

SYSMÄN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

§ 23

3/2011

22

( 9)

5.10.2011

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

§ 24

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 26.9., jolloin myös kutsu on asetettu
seurakunnan ilmoitustaululle.
Puheenjohtaja esittää:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi. Suoritetaan nimenhuuto ja mikäli yli
puolet jäsenistä on paikalla, kokous todetaan päätösvaltaiseksi.
Päätös:

§ 25

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan.
Puheenjohtaja esittää:
Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkistajiksi aakkosjärjestyksessä vuorossa
Pia Kekkonen ja Lea Luts
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 26

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtaja esittää:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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§ 27

SEURAKUNNAN TYÖMUOTOJEN ESITTÄYTYMINEN
Valtuustokauden ensimmäisessä kokouksessa sovittiin, että seurakunnan
työmuodot esittäytyvät vuorollaan kirkkovaltuuston kokouksissa kuluvan
valtuustokauden aikana. vuorossa kasvatustyö (tehtäväalueet 231-236).
Puheenjohtaja esittää:
Lapsityönohjaaja Lahja Palvanen ja nuorisotyöntekijä Erja Pesu esittelevät omia
työmuotojaan kirkkovaltuuston jäsenille, jonka jälkeen valtuutetuilla on
mahdollisuus esittää kysymyksiä. Merkitään esittely ja käyty keskustelu tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi

Tarkistus
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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:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

§ 28

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Sysmän seurakunnan taloussääntöä
hyväksyttäväksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin

SYSMÄN SEURAKUNTA

3/2011

KIRKKOVALTUUSTO

55

( 9 )

5.10.2011

_______________________________________________________________________________
Kn 64 §

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:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
§ 29

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto vahvistaa Sysmän seurakunnan
veroprosentiksi 1,75 vuodelle 2012.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin

Tarkistus
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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.
30 §

Kirkkoneuvosto esittää hyväksyttäväksi hautainhoitorahaston uudet maksut
1.1.2012 alkaen.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin
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Kn 74 §

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.

31 §

Kirkkoneuvosto esittää vahvistettavaksi Olavinrannan leirikeskuksen uudet
tiloista perittävät vuokrat 1.1.2012 alkaen.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin

Tarkistus
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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.

32 §

Kirkkoneuvosto esittää, että Sysmän seurakunnan Olavin toimintakeskuksen
seurakuntamestarin virka lakkautetaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä
1.1.2012 lukien.
Päätös:
Pia Kekkonen esitti asian palauttamista valmisteluun- Ehdotus ei saanut
kannatusta.
Päätösesitys hyväksyttiin.
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33 §

ILMOITUSASIAT
Ei ilmoitusasioita

34 §

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja esittää:
Puheenjohtaja antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja päättää kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.24.

Tarkistus

