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Aika

Keskiviikko 31.10.2012 klo 18.30 – 19.42

Paikka

Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7

Läsnä

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

kirkkoherra, puheenjohtaja

Eija Nurmisen varajäsen

Muut
Lauri Kirves
Marja Virkkunen
Martti Komu
Poissa

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Hannu Hyttinen
Eija Nurminen

ALLEKIRJOITUKSET

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KÄSITELLYT ASIAT
PÖYTÄKIRJAN
TARKISTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Petri Tervo

Martti Komu

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
§ 98
§§ 98 - 106
Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään
Sysmässä

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Anneli Ukkonen
Merja Virtanen
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä ajalla 7.11. – 21.11.2012
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

99§

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Ukkonen ja Merja Virtanen.

100 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista. Lisäksi käsitellään yksi ylimääräinen asia.
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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.

85§

Työryhmä kokoontui kaksi kertaa. Työryhmä suositteleen ruokahuollon ulkoistuksen
jatkamista. Kokouksien muistio annetaan neuvostolle tiedoksi. Kokouksista on annettu erillinen muistio
kirkkoneuvostolle, joissa otetaan kantaa ruokahuollon ulkopuolisten töiden hoidosta ja organisoinnista.
jatkuu…
jatkuu…
Talouspäällikkö esittää:
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Pyydetään tarjous ruokahuollosta Pitopalvelu Tarja Lehtoselta ja Merjan pitopalvelusta. Sopimusajaksi
ehdotetaan yhtä vuotta 1.1.2013 alkaen. Syksyn 2013 selvitetään mahdollisuus ruokahuollon
yhteiskilpailutuksesta Hartolan seurakunnan kanssa. Koska arvioitu veroton kustannus alittaa
hankintalain mukaisen kynnysrajan, kilpailutusta ei tarvitse julkaista HILMA:ssa.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin
101 §

Pitopalvelu Tarja Lehtonen ja Merjan Pitopalvelu jättivät tarjouksensa määräaikaan mennessä
tarjouksensa Sysmän seurakunnan ruokahuollon hoidosta. Yhteenveto tarjouksista liitteenä.
Talouspäällikkö esittää:
Hyväksytään Merjan Pitopalvelun jättämä tarjous.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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KESÄKUKKIEN TOIMITTAJA 2013

Sysmän seurakunnan hautausmaiden kukat toimitti tänä vuonna Tapio Koivulan puutarha Ky. Kukkien
laatu oli pääsääntöisesti hyvälaatuista. Tarjoukseen sisältyi optio vuodelle 2013. Toimittajan
ilmoituksen mukaan hintoja ei nosteta ensi vuodelle. Myös kaksi vuotta sitten seurakunta käytti saman
kukkatoimittajan option hyväksi.

Talouspäällikkö esittää:
Käytetään Tapio Koivulan Puutarha Ky:n optio hyväksi ja tilataan kesän 2013 kukat heiltä.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2013
Henkilöstön koulutuksesta on laadittava vuosittain kehittämissuunnitelma. Koulutus voi olla
perehdyttävää, täydennyskoulutusta tai uudelleenkoulutusta. Täydennyskoulutus voi olla työtehtävien
kannalta välttämätöntä tai ilmeisen hyödyllistä. Koulutustarvetta arvioidaan seurakunnan tarpeista,
toiminnasta ja tavoitteista käsin sekä henkilöstön osaamisen pohjalta.
Kukin työntekijä ilmoittautuu itse koulutukseen ohjeiden mukaisesti. Kehittämissuunnitelma sisältää
suunnitelmalliset ja ennakoitavissa olevat koulutustarpeet. Koulutussuunnitelma ei sisällä seminaareja
ja neuvottelupäiviä, vaan niistä sovitaan erikseen esimiehen kanssa.
Kehittämissuunnitelma jaetaan kirkkoneuvoston jäsenille kirkkoneuvoston kokouksessa.
Kirkkoherra esittää:
Hyväksytään kehittämissuunnitelma vuodelle 2013

Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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DIGI-URKUJEN HANKINTA NUOTTAAN
Seurakuntasali Nuotassa pidettyjen jumalanpalvelusten myötä kanttorimme Jaak Luts on alkanut
kaipaamaan sinne kunnollista, paremmin kirkkomusiikkiin sopivaa soitinta. Tila aiheuttaa omat
rajoitteensa: suurta urkua ei voi ajatella. Toisaalta pieni pilliurku ei anna kovin laajoja mahdollisuuksia
vähäisten äänikertojensa vuoksi.
Ratkaisuksi on löytynyt moderni digi-urku. Siinä monipuolinen rekisterivalikoima yhdistyy pienissä
kuorissa vahvistintekniikalla tuotettuun ääneen, joka kuulostaa aivan pilliuruilla tuotetulta.
Musiikki Enkvist on myynyt Johannus-digi-urkuja Suomessa jo noin 300 kappaletta. Heillä on kertynyt
pitkä kokemus niin uruista kuin niiden sopivuudesta erilaisiin tiloihin. Heillä on myytävänä Kabinetmallinen digi-urku käytettynä (vm. 2006). Kokkolan kanttori Tuomo Viherjuuren suullisen lausunnon
mukaan soitin on lähes uuden veroisessa kunnossa ja sopiva Nuotta-saliin. Hintapyyntö 6900 € on noin
kolmas osa uuden vastaavan urun hinnasta ja siis edullinen sisältäen rahdin ja asennuksen.
Kirkkoherra esittää
Kirkkoneuvosto päättää hankkia Nuotta-saliin Johannus Kabinet –urun Musiikki Enkvistiltä hintaan
6900 €. Kauppa rahoitetaan tälle vuodelle varatuista, mutta käyttämättä jääneistä investointirahoista.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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ILMOITUSASIAT
- Kirkkoherran päätökset:
7/2012

Lahden IT-yhteistyöalueen yhteisjohtoryhmän jäsenen nimittäminen

- talouspäällikön päätökset:

10/ 2012
11/ 2012
12/ 2012
13/ 2012
14/ 2012

Seurakuntamestarin osa-aikaisen virkasuhteen täyttäminen
Pääsinniemen metsästysseura ry:n vuokrasopimus
Määräaikainen talletus
Määräaikainen talletus
Määräaikainen talletus

-

Muut ilmoitukset:

-

perjantaina 2.11.2012 toimitetaan rovasti Pekka Koiviston hautausmessu, jonka toimittaa Vesa
Koivisto. Seurakunnan kukkatervehdyksen laskee Lauri Kirves, Päivi Lind, Petri tervo ja Petri
Virkkunen. Tekstin lukijaksi pyydetään Hannu Jolulaa ja varalle Anneli Ukkosta.

-

Itsenäisyyspäivänä seppeleen laskuun osallistuu seurakunnan puolesta Pia Kekkonen.

Kirkkoherra esittää:
Merkitään tiedoksi

Päätös:

106 §

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 19.42.

