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§ 62
§§ 62 - 74
Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään
Sysmässä ____.____.2012

Anneli Ukkonen
Merja Virtanen
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Olavin toimintakeskuksessa seurakunnan toimistotiloissa.
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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA
PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen, ja totesi kokouksen
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

63 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Ukkonen ja Merja Virtanen.

64 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista.
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POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN
Investointien hankintamenot aktivoidaan taseeseen pysyviin vastaaviin ja ne
kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi vaikutusaikanaan suunnitelman mukaisina
poistoina. Suunnitelman mukaisilla poistoilla tarkoitetaan ennalta laaditun
suunnitelman mukaan tehtäviä poistoja, jotka seurakunta tekee
käyttöomaisuudestaan tilikauden tuloksesta riippumatta. Poistoperusteina on
hankintamenon lisäksi arvioitu taloudellinen pitoaika. Kirkkovaltuusto hyväksyy
suunnitelmapoistojen perusteet ja päättää taseen pysyviin vastaaviin
aktivoitavien euromääräiset rajat. Suunnitelmapoistot edellyttävät erillistä
käyttöomaisuuskirjanpitoa ja poistojen laskentajärjestelmää. Poistosuunnitelmaa
arvioitaessa on hyvä kiinnittää erityistä huomiota rahamäärältään suurimpien
hyödykkeiden ja hyödykeryhmien oikean poistoajan ja -menetelmän löytämiseen
olennaisuuden periaatetta noudattaen.
Poistoajan pituus vaikuttaa merkittävästi tilikauden tulokseen ja taseen
osoittamaan taloudelliseen asemaan. Pitkä poistoaika tuottaa paremman
tilikauden tuloksen ja pääoman kuin lyhyt poistoaika. Toisaalta seurakunnan ei
pidä siirtää taloudellisia rasitteita poistojen muodossa tulevina vuosikymmeninä
maksettavaksi pidentämällä tarpeettomasti poistoaikoja. Epävarmuus
taloudellisen tilanteen pysymisestä vahvana ja suuret investointitarpeet
lähitulevaisuudessa puoltavat seurakunnassa lyhyehköjen poistoaikojen käyttöä.
Tilinpäätöksen laatimisohjeen mukaan ”tilikauden tulos ei anna todellista kuvaa
seurakunnan talouden tilasta, jos poistot ovat toiminta- ja
taloussuunnitelmakautta pidemmällä ajanjaksolla huomattavasti investointeja
pienemmät”.
Sysmän seurakunnan nykyinen poistosuunnitelma on ollut käytössä vuodesta
1999. Sysmän seurakunnalla poistoajat ovat olleet suosituksen ylärajoissa ja jopa
pidemmät.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi uuden
poistosuunnitelaman, joka otetaan käyttöön vuoden 2012 tilinpäätöskirjausten
yhteydessä.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin
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MUUTOS UUDEN KIRKKOMAAN LAAJENNUKSEN OHJEISIIN
Kirkkomaan arkkuosastoilla on määritelty hautakiven enimmäiskooksi 110 cm x
90 cm. Uudella Kirkkomaan Laajennuksella on enimmäisleveydeksi osaston
valmistumisen aikaan määrätty 80 cm. Ajatus on ollut, että osastolle haudataan
vain normaalisyvyyteen yksittäisiä arkkuja. Käytännössä osastolla on haudattu
puolisoita vierekkäisille hautasijoille. Osastolla on muutama hautakivi, joihin
kirkkoneuvosto on myöntänyt poikkeusluvan. Koska alkuperäinen ajatus
yksittäisistä hautasijoista ei enää toteudu, on tasavertaisuuden takia aiheellista
yhtenäistää hautakivien koot kaikilla osastoilla.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Uuden Kirkkomaan Laajennuksen
ohjesäännön uusi muoto on: ”Arkkuhaudoille saa asettaa muistomerkin, jonka
enimmäisleveys on 80 cm ja enimmäisala 6400 cm2 . Mikäli hautasijassa on kaksi
vierekkäistä paikkaa hautakiven leveys voi olla 110 cm”.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin
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EMÄNNÄN TÖIDEN HOITO
Kirkkoneuvosto päätti 21.3.2012 kokouksessaan palkata Päivi Nurmen
tarvittaessa töihin kutsuttavaksi tuntipalkkaiseksi emännäksi töihin toistaiseksi
voimassa olevalla työsopimuksella 1.4.2012 alkaen. Päivi Nurmi ei suostunut
allekirjoittamaan 3.4.2012 kirkkoneuvoston käsittelemää sopimusta, jonka hän
oli hyväksynyt maaliskuussa. Päivi Nurmi suostui allekirjoittamaan
työsopimuksen 1.4. – 30.4.2012 väliseksi ajaksi. Määräaikaisuuden syyksi
työsopimukseen merkittiin ”työntekijän oma pyyntö”.
Sysmän seurakunnalla oli Päivi Nurmen viran lakkauttamisen ja sitä seuranneen
irtisanomisen yhteydessä velvollisuus palkata hänet tuntipalkkaiseen, tarvittaessa
töihin kutsuttavaan emännän työsuhteeseen. Sysmän seurakunta on tarjonnut
pysyvää työsuhdetta, mutta työntekijän omasta pyynnöstä työsuhde on solmittu
määräaikaiseksi. Kirkon työmarkkinalaitoksen lakimies Timo von Boehmin
mukaan kun nyt solmittu työsuhde päättyy, se päättyy eikä seurakunnalla ole
enää velvollisuutta palkata emäntää uudestaan.
Toukokuussa Olavin toimintakeskuksessa on tiedossa vain muutama pienempi
tilaisuus. Olavinrannan leirikeskuksessa on touko-kesäkuussa viisi seurakunnan
leiriä. Nämä tilaisuudet voidaan hoitaa tarvittaessa pitopalvelun kautta.
Talouspäällikkö esittää:
Tilataan pitopalvelu hoitamaan touko-elokuussa kaikki seurakunnan tilaisuudet,
mukaan lukien Olavinrannan leirikeskuksen toiminta. Palataan emännän töiden
järjestelyyn elokuun kirkkoneuvostossa. Tällöin meillä on käsitys, kuinka työt
kannattaa hoitaa syyskuusta lähtein.
Päätös:
Pykälän alussa kirkkoneuvosto kuuli Päivi Nurmea. Päätösesitys hyväksyttiin.

67 §

Yhteistyö pitopalveluyrittäjän kanssa on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi.
Kevään ja kesän aikana pidettyjen tilaisuuksien kustannuksien perusteella voi
todeta, että osa tilaisuuksista tulee omalla työllä edullisemmaksi, osa
pitopalvelulta ostettuna. Vuositasolla ostopalvelu tulee kuukausipalkkaiseen
vakituiseen työntekijään verrattuna hieman edullisemmaksi, koska vuodessa on
kuukausia, jolloin toiminta on hiljaista. Pitopalvelun etu tarvittaessa töihin
kutsuttavaan on se, että sairaustapauksessa toimitus on turvattu. Lisäksi on aina
mahdollisuus, että osa-aikaisessa työsuhteessa oleva henkilö hakeutuu
kokopäivätyöhön lyhyellä varoitusajalla.
Talouspäällikkö esittää:
Jatketaan yhteistyötä Pitopalvelu Tarja Lehtosen kanssa 31.12.2012 asti.
Ruokahuolto ulkoistetaan toistaiseksi. Tarja Lehtosen lisäksi pyydetään tarjous
ruokahuollosta Merjan pitopalvelusta. Sopimusajaksi ehdotetaan kahta vuotta
1.1.2013 alkaen. Koska arvioitu veroton kustannus alittaa hankintalain mukaisen
kynnysrajan, kilpailutusta ei tarvitse julkaista HILMA:ssa.
Päätös:
Jatketaan toistaiseksi yhteistyötä Pitopalvelu Tarja Lehtosen kanssa. Nimetään
työryhmä miettimään emännän töiden järjestämistä. Työryhmään nimetään
luottamushenkilöistä Anneli Ukkonen ja Merja Virtanen, työntekijäkokous valitsee
omat edustajansa. Työryhmän puheenjohtajana toimii talouspäällikkö Martti
Komu. Työryhmän selvityksen jälkeen asia tuodaan uudestaan kirkkoneuvoston
käsittelyyn.
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OHJEET TALOUSARVION LAADINTAAN
Työmuodot jättävät talouspäällikölle 15.10.2012 mennessä talousarvio-ehdotuksensa ja toimintasuunnitelmansa vuodelle 2013 sekä
taloussuunnitelmansa vuosille 2014 -2015. Tämän jälkeen esitykset käydään läpi
vielä työntekijäkokouksessa, jolloin voidaan tehdä pieniä korjauksia mahdollisiin
päällekkäisyyksiin. Kirkkoneuvosto tekee talouspäällikön esityksen pohjalta oman
esityksensä kirkkovaltuustolle 29.11.2012. Kirkkovaltuusto hyväksyy 12.12.2012
vuoden 2013 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä taloussuunnitelman
vuosille 2014 - 2015.
Seurakuntaseminaarin pohjalta keväällä 2012 kirkkoneuvosto päätti
painopistealueiksi vuosille 2013 – 2015:
• ATK; yhtenäiset laitteet, ohjelmat ja koulutus koko henkilökunnalle
• yhteistyön kehittäminen kunnan, muiden paikkakunnan kristillisten kirkkojen
ja naapuriseurakuntien kanssa
• vanhustyö
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.
Tehtäväalueille tulee määrärahojen lisäystä. Tämä johtuu siitä, että
tarjoilut ostetaan ulkopuoliselta yrittäjältä. Tämä ei pienennä työmuodon
muita määrärahoja. Muutos tulee näkymään jo tämän vuoden
tilinpäätöksessä. Seurakunnan tulopuolta kohennetaan jatkamalla
Olavinrannan vuokraamista ulkopuolisille. Talouspäällikkö antaa työntekijöille
tarvittaessa lisää ohjeita talousarvion ja toimintasuunnitelman laatimiseksi.
Kirkkoherra esittää:
Hyväksytään budjetti-aikataulu ja laadintaohjeet.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin
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TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2013
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
2012
2013

604.000
615.574
613.323
654.278
711.649
677.139
643.765
632.107
630.000
630.000

43.969
63.849
124.947
139.467
110.329
81.111
98.587
108.120
100.000
100.000

-0,51
+1,4
-0,37
+6,67
+ 8,7
-4,85
-3,76
-1,5

-3,69
+45,1
+96,00
+ 11,6
-20,00
-26,48
+ 21,08
+ 9,00

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 2013.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin
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KIINTEISTÖJEN LUKKOJEN UUSIMINEN
Kevään ja kesän aikana on ilmennyt tilanteita, joissa on syytä epäillä, että
seurakunnan kiinteistöjen avaimia on joutunut sivullisten käsiin. Tämä ei ole
mahdotonta, koska Olavin toimintakeskusta lukuun ottamatta avaimet eivät ole
kopiosuojattua – niitä voi teettää kuka tahansa lisää. Toistaiseksi mitään
arvokasta ei ole kadonnut tai mitään merkittävää ilkivaltaa ei ole tehty. On
aiheellista kuitenkin sarjoittaa kaikki lukot ja muuttaa lukkopesät sellaisiksi,
joiden avaimia saa teettää vain nimetyt henkilöt. Tarkoitus on sarjoittaa lukot
niin, että yhdellä avaimella pääsee kohteisiin, joihin kullakin on oikeus päästä.
Heinolan Lukkohuolto Oy tarjoaa seurakunnan kaikkien lukkojen (pois lukien
Olavin toimintakeskus) sarjoitusta hintaan 6.250 euroa (sis. alv), Kirkon sakastin
oven sarjoittaminen maksaa noin 350 euroa, mikäli se ei tuota merkittäviä
lisätöitä oven massiivisuuden takia. Huoltorakennuksen yleisövessan
varustaminen sähkölukolla maksaisi 1.575 euroa.
Talouspäällikkö esittää:
Sarjoitetaan kaikki lukot tarjouskirjeen mukaisesti. Yleisövessan ovea ei muuteta
sähkölukon taakse, koska se ei estä ilkivaltaa tilassa.
Päätös:
Pyydetään useampi tarjous, Valtuutetaan talouspäällikkö tilaamaan lukkojen
uusiminen edullisimman tarjouksen jättäneeltä yrtitykseltä.

SYSMÄN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

71 §

PÖYTÄKIRJA
6/ 2012

9 ( 11 )
29.8.2012

KIRKKORANNAN VENEKOON MÄÄRITTELEMINEN
Kirkkorannan venepaikat on alun perin tarkoitettu pienille veneille. Maksimikokoa
ei erikseen määritelty. Kirkkorantaan on sittemmin vuokrattu kahdelle isommalle
veneelle paikka niin, että ne ovat koko kauden vedessä ankkurissa. Tämä on
aiheuttanut lieviä ongelmia muille veneille. On mahdollisuus, että seuraavina
vuosina tulee lisää suurempia veneitä, mikäli määrittelyä ei tehdä.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto antaa luvan veneilykauden 2013 alussa veneille, jotka pystytään
vetämään ao. venepaikan telille. Venettä saa pitää vedessä lyhytaikaisesti esim.
puuveneen turvottamisen ajan, kunhan se ei estä muiden liikkumista
poukamassa. Tätä isompien veneiden omistajia ohjataan etsimään venepaikka
toisaalta.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin
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KUOPION HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 12/ 0269/3
Kuopion hallinto-oikeus on 23.8.2012 tekemällään päätöksellä 12/0269/3
kumonnut Sysmän seurakunnan kirkkoneuvoston päätökset 102 §/ 16.11.2011 ja
8 §/ 19.1.2012, jotka koskevat seurakuntamestari Päivi Nurmen irtisanomista.
Sysmän seurakunnan kirkkoneuvostolla on mahdollisuus valittaa päätöksestä 30
vuorokauden kuluessa Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen.
Kirkkoherra esittää:
Koska päätös on saapunut Sysmän seurakuntaan vasta kokouskutsun
lähettämisen jälkeen, asiaa ei ole ehditty valmistella. Mahdollinen valitus on
lähetettävä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen 25.9.2011 mennessä. Seuraava
kirkkoneuvoston kokous on kuitenkin vasta seuraavana päivänä. Kirkkoneuvosto
valtuuttaa kirkkoherran tutkimaan mahdollisen valituksen tekemistä tai muita
toimenpiteitä.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin
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ILMOITUSASIAT
- Kirkkoherran päätökset:
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012

Diakoni Pekka Kuupon vuosiloma
Lippujen ennakkomyynti Sysmän suvisoiton konserttiin 2.7.-12
Hautausmaan kesätyöntekijöitä
Lippujen ennakkomyynti Sysmän Suvisoiton tilaisuuksiin 30.6. ja 2.7.-12
Työloman myöntäminen lastenohjaaja Lahja Palvaselle

- talouspäällikön päätökset:
8/ 2012
9/ 2012
10/ 2012

-

Uusien hautausmaan työntekijöiden valinta
Kirkkoherran päätöksen 4/ 2012 jatkaminen
Seurakuntamestarin osa-aikaisen virkasuhteen täyttäminen

Muut ilmoitukset:
Kuopion hallinto-oikeuden päätös 12/ 0269/3
Museoviraston päätös 033/ 305/ 2012
Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivät 29.9.2012

Kirkkoherra esittää:
Merkitään tiedoksi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi

74 §

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 20.55.

