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Aika

Keskiviikko 17.10.2012 klo 12.00 – 12.45

Paikka

Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7

Läsnä

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

kirkkoherra, puheenjohtaja

Lauri Kirves
Marja Virkkunen
Martti Komu

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Muut

ALLEKIRJOITUKSET

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KÄSITELLYT ASIAT
PÖYTÄKIRJAN
TARKISTUS

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Petri Tervo

Martti Komu

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
§ 90
§§ 90 - 97
Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään
Sysmässä 17.10.2012mako mk5vf

Jarmo Heinonen
Eija Nurminen
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä ajalla 17.10.-31.10.2012
Olavin toimintakeskuksessa seurakunnan toimistotiloissa.

Talouspäällikkö

Martti Komu
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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

91 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Heinonen ja Eija Nurminen

92 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista. Lisäksi käsitellään kaksi ylimääräistä asiaa.
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PÄIVI NURMEN IRTISANOMINEN

Sysmän seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt lakkauttaa Olavin toimintakeskuksen
seurakuntamestarin viran taloudellisin ja tuotannollisin perustein 1.1.2012 alkaen. Päätös on saanut
lainvoiman 27.9.2012.
Kirkkolain 6 luvun 8a§:n mukaan viranhaltija voidaan irtisanoa, kun asianomainen virka lakkautetaan,
eikä viranhaltijaa voida kohtuudella sijoittaa muuhun virkaan, jonka kelpoisuusehdot hän täyttää, tai
ottaa sellaiseen työsuhteeseen tai tilapäiseen virkasuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea
viranhaltijan tehtävistä, tahi kouluttaa uusiin tehtäviin.
Sysmän seurakunnalla ei ole tarjota Nurmelle irtisanomisen vaihtoehtona edellä mainitussa
lainkohdassa tarkoitettua muuta virkaa tai työsuhdetta tai mahdollisuutta kouluttaa häntä uusiin
tehtäviin.
Tämän vuoksi kirkkoneuvoston tulee nyt ryhtyä asianmukaisiin irtisanomistoimiin. Hallintolain 34 §:n
mukaan asianosaiselle on varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä
sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Hallintolain 36§:n
mukaan asianosaiselle on ilmoitettava kuulemisen tarkoitus ja selityksen antamiselle varattu määräaika
sekä toimitettava tai varattava mahdollisuus tutustua kuulemisen kohteena oleviin asiakirjoihin.
Seurakunnan edustajina Nurmen kanssa ovat neuvotelleet kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Neuvotteluista on syntynyt liitteen mukainen
LOPPUASIAKIRJA/KUULEMINEN, jonka kohdassa Sopimusehdot, kohta 1 todetaan:
”Päivi Nurmi on saanut tietoonsa ja käyttöönsä kaikki ne lain edellyttämät asiakirjat,
joita kuulemismenettely edellyttää, ja Nurmi toteaa sopimuksen allekirjoittamisella sen,
että hänelle on varattu tilaisuus tutustua ja kuulla tässä irtisanomisasiassa esitetyt
perusteet ja vaatimukset (irtisanomisasian kuulemismenettely) sekä lausua käsityksensä
asiassa.”

Kirkkoherra esittää:
1. Kirkkoneuvosto päättää aloittaa seurakuntamestarin viranhaltijan lainmukaisen
irtisanomismenettelyn.
2.

Kirkkoneuvosto toteaa edellä olevan perusteella, että irtisanomiseen liittyvä hallintolain
tarkoittama kuulemismenettely on sopimuksen allekirjoittamisella tullut asianmukaisesti hoidetuksi
ja Nurmi on osaltaan menettelyn sopimuksessa hyväksynyt. Samalla kirkkoneuvosto päättää
hyväksyä 8.10.2012 allekirjoitetun sopimuksen palvelussuhteen päättämisestä.

3.

Kirkkoneuvosto päättää irtisanoa Päivi Nurmen siten, että virkasuhde päättyy 28.2.2013.
Perusteena on seurakuntamestarin viran lakkauttaminen. Nurmen irtisanomisaika on neljä (4)
kuukautta.

4.

Päivi Nurmelle annetaan tiedoksi tämä päätös ja kirjallinen irtisanomisilmoitus.

Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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EMERITUS-PAPPIEN HAUTAUKSESTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET
Sysmän seurakunnan kirkkoherrana 31 vuotta palvellut emeritus-kirkkoherra Pekka Koivisto kuoli
9.10.2012 ja hänet tullaan hautaamaan 2.11.2012 Kirkkomaalle. Edellisen kerran entinen kirkkoherra
on haudattu Sysmän seurakunnan hautausmaalle 1949, joten Sysmän seurakunnalle ei ole ohjeistusta
siitä, kuinka hautapaikan suhteen toimitaan.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto tekee periaatepäätöksen, jonka mukaan kaikki Sysmän seurakunnan tehtävässään
palvelevat ja entiset papit saavat maksuttoman hautapaikan ja hautauksen Sysmän seurakunnan
hautausmaalta. Hautapaikka voidaan luovuttaa myös Vanhalta Kirkkomaalta niin kauan, kuin
hautaukseen soveltuva paikka voidaan osoittaa.
Lisäksi seurakunta vastaa hautapaikan kukkahoidosta.

Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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HAUTAPAIKKA ROVASTI PEKKA KOIVISTOLLE JA HÄNEN PUOLISOLLEEN
Kirkkoneuvosto on linjannut, että vanhalta kirkkomaalta luovutetaan uusia hautapaikkoja vain
kirkkoneuvoston päätöksellä. Sysmän seurakunta tarjoaa vanhan tavan mukaan edesmenneelle
papilleen hautapaikan kirkon läheisyydestä. Rovasti Pekka Koiviston omaiset ovat katsoneet sopivan
hautapaikan vanhalta kirkkomaalta osastosta Keo, rivi 1, paikat 1A-1B.
Kirkkoherra esittää:
Sysmän seurakunta luovuttaa rovasti Pekka Koiviston ja hänen puolisonsa hautapaikoiksi vanhalta
kirkkomaalta paikat: osasto Keo, rivi 1, paikat 1A-1B.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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ILMOITUSASIAT
-

Rovasti Pekka Koiviston siunaus pidetään 2.11.2012 Sysmän kirkossa klo 11.00
Heinolan rovastikunnallisen neuvottelukunnan kokous Heinolassa 30.10.2012 klo 18.00.

Kirkkoherra esittää:
Merkitään tiedoksi

Päätös:
Merkittiin tiedoksi

97 §

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 12.45.

