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Aika

Keskiviikko 21.3.2012 klo 18.30 – 20.15

Paikka

Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7

Läsnä

Petri Tervo
Jarmo Heinonen
Hannu Hyttinen
Riitta Jutila
Pia Kekkonen
Anneli Ukkonen
Merja Virtanen

kirkkoherra, puheenjohtaja

Lauri Kirves
Marja Virkkunen
Martti Komu

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Muut

Poissa

Eija Nurmisen varajäsen

Eija Nurminen

ALLEKIRJOITUKSET

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KÄSITELLYT ASIAT
PÖYTÄKIRJAN
TARKISTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Petri Tervo

Martti Komu

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
§ 21
§§ 21 - 31
Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään
Sysmässä ____.4.2012

Pia Kekkonen
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Merja Virtanen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä ajalla 28.3. – 11.4.2012
Olavin toimintakeskuksessa seurakunnan toimistotiloissa.

Talouspäällikkö

Martti Komu
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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA
PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

22 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pia Kekkonen ja Merja Virtanen.

23 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista.
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HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2011
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 123 kpl, 157 kpl vanhaa
viisivuotissopimuksia, 56 kpl uutta viisivuotissopimuksia sekä 159 kpl
kesähoitosopimuksia.
Hautainhoitorahaston alijäämä tilikautena 2011 oli 12.048,31 euroa ja se
esitetään siirrettäväksi edellisten vuosien yli-/alijäämätilille. Yhden hoidetun
haudan menot keskimäärin vuoden aikana olivat 108,74 euroa. Seurakunnan
taseessa rahaston pääomat sisältyvät toimeksiantojen pääomiin ja rahastoa on
selvitetty tilinpäätöksessä taseen liitetiedoissa.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto käsittelee hautainhoitorahaston tilinpäätöksen 2011 ja esittää sen
kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011
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.
Kirkkovaltuusto määritteli vuonna 2009 yhdeksi seuraavien vuosien painopistealueista seurakunnan talouden tasapainottamisen. Toimintavuoden 2010 toimintakate on –618 606,62€ ja vuosikate 82.612,35 €. 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 2010 tulos on ennen poistoeroa ja varauksia 55.795,06 € plussalla.
Varausten varauksia tai lisäyksiä ei ollut tilikaudella. Tilikauden ylijäämäksi jää
55.795,06 euroa.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto käsittelee seurakunnan tilinpäätöksen 2011 sisältäen
toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen sekä talousarvion toteutumisvertailun. Tilikauden ylijäämä on 55.795,06 euroa. Kirkkoneuvosto esittää
kirkkovaltuustolle, että ylijäämä kirjataan tilikauden yli/alijäämä tilille 2090.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

SYSMÄN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

26 §

PÖYTÄKIRJA
3/ 2012

5 ( 8)
21.3.2012

TILINPÄÄTÖKSEN 2011 ALLEKIRJOITUS
Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan tilinpäätöksen laatimisesta. Tilinpäätös
päivätään allekirjoituspäivälle ja sen allekirjoittavat kirkkoneuvoston jäsenet ja
talouspäällikkö. Hyväksytty ja allekirjoitettu tilinpäätös siihen liittyvine
asiakirjoineen on saatettava tilintarkastajien tarkastettavaksi maaliskuun loppuun
mennessä.
Kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä siihen
liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Tilinpäätöksestä ja
vastuuvapaudesta päätetään viimeistään varainhoitovuotta seuraavan kesäkuun
aikana.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen 2011 ja esittää sen tilintarkastajille
tarkastettavaksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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LUOTTOKORTIN HANKKIMINEN SEURAKUNNALLE
Hotelleilla ja ravintoloilla on yleistynyt käytäntö, jossa lasku täytyy maksaa
käteisellä, ellei yrityksellä ole etukäteen solmittua laskutussopimusta.
Talouspäällikkö on pyrkinyt tekemään laskutussopimuksia sitä mukaa, kun
tarvetta ilmenee. Toisinaan laskutuksen tarve on kertaluonteinen, esimerkiksi
henkilöstön virkistyspäivän takia, jolloin seurakunnan kustantama ateria syödään
matkan aikana.
Talouspäällikkö esittää:
Sysmän seurakunta hankkii Sysmän Osuuspankissa olevalle Yritystililleen
FI14 5447 0260 013615 pankkikortin, johon on liitetty Master Cardin
luottokorttiominaisuus. Luottokortin luottoraja on 2.000 euroa ja sen käyttöoikeus
on talouspäälliköllä ja kirkkoherralla.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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PÄIVI NURMEN PALKKAAMINEN
Seurakuntamestari Päivi Nurmen virkasuhde päättyy 31.3.2012. Hänelle on
tarjottu emännän töitä tuntipalkkaisena, tarvittaessa kutsuttavana työntekijänä
Olavin Toimintakeskukseen ja Olavinrannan leirikeskukseen. Päivi Nurmelle ei
anneta takuutuntimäärää, mutta Olavin toimintakeskuksessa kuukausittainen
keskituntimäärä on talvikautena noin 14 tuntia. Kesäkuussa seurakunnan omista
leireistä tulee täydet työviikot. Päivittäisiä tai viikoittaisia ylitöitä saa tehdä vain
talouspäällikön tai kirkkoherran luvalla. Työstä maksettava tuntipalkka pohjautuu
30.3.2012 voimassa olevaan kuukausipalkkaan.
Talouspäällikkö esittää:
Palkataan Päivi Nurmi tarvittaessa kutsuttavaksi tuntipalkkaiseksi emännäksi
Sysmän seurakuntaan 1.4.2012 alkaen. Hyväksytään liitteenä oleva
työsopimusluonnos.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätöksen
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MUUT ASIAT
Anneli Ukkonen pyysi selvittämään sankarihaudan valaistusta.
ILMOITUSASIAT
-
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Ilmoitusasioita ei ollut

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 20.15.

