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Aika

Keskiviikko 17.4.2013 klo 18.30 – 20.18

Paikka

Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7

Läsnä

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

kirkkoherra, puheenjohtaja

Lauri Kirves
Marja Virkkunen
Martti Komu

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Muut

Poissa

Merja Virtanen

ALLEKIRJOITUKSET

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KÄSITELLYT ASIAT
PÖYTÄKIRJAN
TARKISTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Petri Tervo

Martti Komu

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
§ 29
§§ 29 - 45
Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään
Sysmässä

Riitta Jutila

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Eija Nurminen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä ajalla 24.4. – 8.5.2013
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

30 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Jutila ja Eija Nurminen.

31 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista. Yksi lisäasia käsitellään muissa asioissa.
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Tilintarkastajat Matti Jalkanen ja Sirpa Karejoki BDO Audiator OY:stä ovat tarkastaneet 14.3.2013
seurakunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 2012. Tilinpäätös sisältää
toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, talousarvion toteutumisvertailun ja
liitetiedot.
Kertomuksessa on esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Jos
tilintarkastajat havaitsevat, että seurakunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai
kirkkovaltuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on
tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Tarkastukseen perustuvana lausuntona tilinpäätöksestä
ja hallinnosta he esittävät:
tarkastuksen tulokset:
- seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti,
- seurakunnan sisäinen valvonta on tarkasteluilta osin järjestetty asianmukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat
ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista
vastuista.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä:
- Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä
- Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tarkastelemaltamme tilikaudelta.

Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää tilintarkastuskertomuksen yhdessä tilinpäätöksen kanssa kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi vastuuvapauden myöntämistä varten.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin

§ 32

Talouspäällikkö esittää:
Merkitään tiedoksi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi
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NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Nuorisotyönohjaajan virka on seurakunnan perustehtävän, kristillisen kasvatuksen, kannalta keskeisen
tärkeä virka. Nuorisotyönohjaaja huolehtii osaltaan kristillisestä kasvatuksesta varhaisnuorista aina
nuoriin aikuisiin. Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyön monipuolisten tehtävien tehokas
hoitaminen edellyttää Sysmänkin kokoisessa seurakunnassa yhtä nuorisotyönohjaajan virkaa.
Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto asettaa nuorisotyönohjaajan viran auki 12.3.2010 klo 13 päättyvällä hakuajalla niin,
että myös keväällä 2010 valmistuvilla on mahdollisuus hakea virkaa. Virka täytetään 3.5.2010 alkaen
tai sopimuksen mukaan. Virasta laitetaan hakuilmoitus Kotimaa-lehteen ja kirkon rekry-sivuille
internettiin.
Kirkkoneuvosto nimeää edustajansa haastatteluihin ja kokouksessaan 17.3.2010 valitsee haastateltavat
hakijat. Haastattelut suoritetaan ennen ylimääräistä kirkkoneuvoston kokousta 24.3.2010, jossa uusi
nuorisotyönohjaaja valitaan.
Muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto asettaa kolmivuotisen määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran auki 12.3.2010 klo 13
päättyvällä hakuajalla niin, että myös keväällä 2010 valmistuvilla on mahdollisuus hakea virkaa. Virka
täytetään 3.5.2010 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virasta laitetaan hakuilmoitus Kotimaa-lehteen ja
kirkon rekry-sivuille internettiin.
Kirkkoneuvosto nimeää edustajansa haastatteluihin. Haastatteluryhmä kokoontuu 12.3.2010
tarkastamaan hakemukset ja sopii haastattelut, jotka pidetään ennen 17.3. kokousta, jossa ryhmä antaa
esityksensä.
Päätös:
Laitetaan kolmivuotinen määräaikainen nuorisotyönohjaajan virka auki. Valitaan haastatteluryhmään
Petri Virkkunen, Merja Virtanen, Raija Hörkkö ja Lauri Kirves.
KN 2010
21 §

Talouspäällikkö esittää:
Haastatteluryhmä antaa esityksensä nuorisotyönohjaajan virkaan 3 vuoden määräajaksi valittavasta
hakijasta. Kirkkoneuvosto tekee päätöksensä keskustelun jälkeen.
Määräaikaan mennessä virkaa haki kolme henkilö: Erja Pesu Orimattilasta, Juho Särkiö Lahdesta ja
Sirpa Pusila Asikkalasta. Virkaan vaadittavan tutkinnon on suorittanut ainoastaan Erja Pesu, jonka
haastatteluryhmä päätti kutsua kirkkoneuvoston haastateltavaksi kokoukseen.
Päätös:
Kokouksen alussa kirkkoneuvosto haastatteli Erja Pesun. Haastattelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti
valita Erja Pesun kolmen vuoden määräajaksi nuorisotyöntekijän virkaan 30.4.2013 asti.

KN 2013
§ 33

Sysmän seurakunnan organisaatiossa tai ympäröivässä seurakuntarakenteessa ei ole kuluneen kolmen
vuoden aikana tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka johtaisivat muutoksiin nuorisotyönohjaajan viran
osalta eikä sellaisia ole näkyvissä tulevaisuudessakaan. Vireillä oleva Seurakuntayhtymä 2015 –nimellä
kulkeva, uusi seurakuntarakennemallikin lähtee siitä, että hengellisen työn virat ovat
seurakuntakohtaisia.
jatkuu…

33 §

NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (jatkuu…)
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Sysmän kunnan ja seurakunnan tiivistynyt yhteistyö varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä puolestaan
osoittaa, miten tärkeä nuorisotyönohjaajanvirka seurakunnassa on. Se luo puitteet kasteopetuksen esillä
pitämiselle esim. kunnan kanssa yhdessä pidettävillä leireillä.
Koska nuorisotyönohjaajanvirka on ollut avoimessa haussa keväällä 2010, se voidaan nyt täyttää
pysyvästi ilman uutta hakua. Virkaa kolmen (3) vuoden määräajan hoitanut nuorisotyönohjaaja Erja
Pesu on antanut suostumuksensa virkaan.
Kirkkoherra esittää:
Täytetään nuorisotyönohjaajan virka pysyvästi 1.5.2013 alkaen. Valitaan virkaan nuorisotyönohjaaja
Erja Pesu.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN MISSIO 2014

Kanta- ja Päijät-Hämeessä ollaan toteuttamassa missio-tapahtumaa syksyllä 2014. Sysmän ev.-

lut. seurakunta on ollut alusta lähtien mukana neuvotteluissa ja on kiinnostunut osallistumaan
mission toteutukseen omalla alueellaan.
Päijät-Hämeestä mukaan ovat lähdössä seuraavat seurakunnat:
Asikkalan, Hollolan, Joutjärven, Keski-Lahden, Launeen, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän
ev.lut. seurakunnat; Asikkalan, Heinolan, ja Vääksyn helluntaiseurakunnat; Asikkalan ja
Lahden vapaaseurakunnat; Kääntöpiiri-seurakunta Lahdesta, ja Päijät-Hämeen ev.lut.
Kansanlähetys.
Missio toteutetaan seurakuntien ja IRR-TV:n yhteistyönä. Sysmän seurakunnan osuudeksi
kustannuksista on arvioitu n. 3000 euroa. Summa on hieman suurempi kuin aikuistyön
jokavuotiseen seurakuntatapahtumaan käytetty määräraha. Seurakuntatapahtumaa ei järjestetä
vuonna 2014, vaan keskitetään voimavarat media-missioon.

Kirkkoherra esittää:
Päätetään, että Sysmän ev.lut. seurakunta lähtee mukaan Kanta- ja Päijät-Hämeen missioon
2014. Nimetään seurakunnan edustajaksi kappalainen Petri Virkkunen ja valitaan hänelle
varaedustaja. Valtuutetaan kirkkoherra Petri Tervo allekirjoittamaan missiota koskeva
sitoutumisasiakirja.

Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti lähteä mukaan Missio-tapahtumaan. Edustajaksi nimettiin Petri
Virkkunen ja hänen varaedustajansa nimetään myöhemmin. Petri Tervo valtuutettiin
allekirjoittamaan Missio-tapahtumaa koskeva sitoumusasiakirja.
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SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖIDEN VUOSILOMASUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN
Vuosilomien ajankohdat määrätään lomajärjestyksen vahvistamisella. Lomajärjestys vahvistetaan
lomalistalla, johon merkitään suunnitellut loma-ajat lomakaudella tai mahdollisesti ennen lomakautta
pidetyt lomapäivät.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto vahvistaa työntekijöiden lomajärjestyksen lomakaudelle 1.5. – 30.9.2013.

Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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SEURAKUNNAN PAPISTON VAPAA-AIKASUUNNITELMA
Papiston vapaa-aikasuunnitelma toimitetaan työkausittain lääninrovastin hyväksyttäväksi kappalaisen
osalta ja edelleen tuomiokapitulin vahvistettavaksi kirkkoherran osalta.
Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen liitteenä olevan papiston vapaa-aikasuunnitelman ajalle 1.5.30.9.2013.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi
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KANTTORI JAAK LUTSIN VAPAA-AIKASUUNNITELMA
Kirkkoneuvosto hyväksyy kanttorin vapaa-aikasuunnitelman työkausittain.
Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan kanttori Jaak Lutsin vapaa-aikasuunnitelman ajalle 1.530.9.2013.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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KAATUNEIDEN MUISTOPÄIVÄ
Kaatuneiden muistopäivä on 19.5.2013. Messun jälkeen on lippuvartio ja seppeleen lasku
sankarihaudalla sekä kahvitarjoilu seurakuntasali Nuotassa. Kunnan kanssa on sovittu, että seurakunta
huolehtii seppeleen ja puhujan kunniakäynnille sankarihaudalla kaatuneiden muistopäivänä ja kunta
itsenäisyyspäivänä.
Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto valitsee edustajansa ja puheenvuoron käyttäjän seppeleen laskuun sankarihaudalle.
Päätös:
Kirkkoneuvosto valitsi edustajaksi Eija Nurmisen.
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OLAVIN TOIMINTAKESKUS YHTYMÄN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012

Olavin toimintakeskuksen hoitokunta on 14.3.2013 kokouksessaan hyväksynyt
toimintakeskuksen tilinpäätöksen. Kiinteistön hoitokulut olivat 110.967,78 €.
Suunnitelman mukaiset poistot rakennuksista, koneista ja kalustosta olivat yhteensä
42.263,21 €. Tuottoina kunnan ja seurakunnan maksamat vuokrat 126.339,18 €.
Tilikauden alijäämä 21.131,48 €. Puolet poistoista on katettu maksetuilla vuokrilla.
Taseen pysyvät vastaavat 3.491.389,61 €. Talletuksia 309.645,18 €. Seurakunnan
osalta menot näkyvät talousarvion menotileillä 4531 ja 4532.
Talouspäällikkö esittää:
Merkitään tiedoksi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi
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SALATTU PYKÄLÄ

Tämä päätös salataan Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §, 25 mom. nojalla
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PAIKALLISEN JÄRJESTELYERÄN JAKAMINEN
Seuraava Kirkon yleisen virka ja työehtosopimuksen 2012-2013 allekirjoituspöytäkirjan (10 ja
11§) mukainen palkantarkistusajankohta on 1.4.2013. Tuolloin toteutetaan 0,5 %:n suuruinen
Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän kannustavaa soveltamista tukeva paikallinen
järjestelyerä. Paikallisen järjestelyerän täytäntööpanoneuvottelu pidettiin 13.3.2013.
Sysmän seurakunnassa ko. palkkasumma on 21758,63 euroa, josta 0,5 % on 108,79 euroa.
Järjestelyerällä voidaan mm. kehittää tehtävien vaativuuden arviointiin perustuvaa
palkkaporrastusta. Järjestelyt voivat koskea yksittäisiä tehtäviä, joitakin tehtäväaloja tai
kaikkia tehtäviä. Järjestelyissä on noudatettava kirkon yleisen palkkausjärjestelmän
tehtäväkohtaisen palkanosan vaativuusryhmittelyä ja peruspalkkaa sekä sen vaativuusosaa ja
erityistä perustetta koskevia määräyksiä. Järjestelyerä ei koske kirkkoherraa eikä
talouspäällikköä. Täytäntöönpanoneuvottelussa päätettiin esittää kirkkoneuvostolle
yksimielisesti, että koko järjestelyerän mukainen palkankorotus lisätään nuorisotyöntekijä
Erja Pesun palkan vaativuusosaan 108,00 euroa 1.4.2013 lukien. Perusteena on
vaativuusosaan tulleet muutokset.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto päättää antaa KirVesTes:n mukaisen järjestelyerän 108 euroa kuussa
nuorisotyöntekijä Erja Pesulle 1.4.2013 lukien.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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KOLEHTISUUNNITELMA 1.5.2013 - 30.9.2013
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kirkkokolehdeista. Suunnitelman
pohjana on Kirkkohallituksen yleiskirje 16/ 2012: VUODEN 2013 KIRKKOKOLEHDIT. Myös
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli määrää muutamia kirkkokolehteja, joiden tuotto ohjataan
hiippakunnalliseen toimintaan. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa
kannettavista kirkkokolehdeista työkausittain.
Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan kolehtisuunnitelman 1.5.2013 – 30.9.2013.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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SEURAKUNTAMESTARIN OSA-AIKAINEN TYÖSUHDE
Seurakuntamestari Rauno Metsänen siirtyi omasta pyynnöstään 1.8.2012 alkaen
toistaiseksi 50 % työajalle. Koska kyseessä on kokoaikainen virka,
seurakuntamestarin viran toiselle puolikkaalle palkataan työntekijä. Ari Rinne on
hoitanut seurakuntamestarin viran toista puolikasta talouspäällikön kahdella
viranhaltijapäätöksellä (10/2012 ja 1/2013). Näiden kahden jakson aikana on
selvitetty, kuinka seurakuntamestarin viran ja kiinteistötyöntekijän työsuhteen
(yhteensä 1,5 henkilötyövuotta) tehtävät jaetaan kolmen työntekijän välillä.
Käytössä ollut malli on osoittautunut toimivaksi.
Talouspäällikkö esittää:
Laitetaan Sysmän seurakunnan kokoaikaisen seurakuntamestarin viran toinen
puolikas (50 % työaika) haettavaksi. Ilmoitus avoimesta työsuhteesta on
nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla kaksi viikkoa. Esitys tehtävän
täyttämisestä tuodaan kirkkoneuvoston käsittelyyn 22.5.2013 pidettävään
kokouksen.
Tarvittaessa hakijoiden haastattelun suorittaa hallinnon tukiryhmä.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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ILMOITUSASIAT
- Kirkkoherran päätökset:
3/2013

Muutettu päätös koskien päätöstä 2/2012 ”Lastenohjaaja Lahja Palvasen vuosiloma”

- talouspäällikön päätökset:
2/2013

Sijoitustalletussopimus

Kirkkoherra esittää:
Merkitään tiedoksi

Päätös:
Merkittiin tiedoksi

45 §

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 20.18.

