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Aika

Keskiviikko 19.2.2014 klo 10.00 -11.25

Paikka

Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7

Läsnä

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

kirkkoherra, puheenjohtaja

Muut

Lauri Kirves
Martti Komu

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Heli Mäkelä

§ 10 aikana

Marja Virkkunen

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Poissa

ALLEKIRJOITUKSET

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KÄSITELLYT ASIAT
PÖYTÄKIRJAN
TARKISTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Petri Tervo
Martti Komu
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
§ 10
§§ 10 - 21
Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään
Sysmässä 19.2.2014

Riitta Jutila

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Eija Nurminen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä ajalla 20.1.- 6.2. 2014
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.
1.3.2014 kappalaisen sijaisena aloittava Heli Mäkelä esittäytyi.

11 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Jutila ja Eija Nurminen.

12 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista.
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SYSMÄN SEURAKUNNAN UUSI NIMIKKÖLÄHETTISOPIMUS
Seurakuntamme nimikkolähetin, Katinka Käyhkön, työsuhde Suomen Lähetysseuraan päättyi
kuluvan vuoden tammikuun lopussa. Samalla raukesi nimikkosopimuksemme Katinkan työn
tukemiseksi. Lähetystyön tukiryhmä ei nykytilanteessa voi esittää uuden nimikkosopimuksen
solmimista SLS:n kanssa.
Sen sijaan tukiryhmä on kartoittanut yhteistyömahdollisuuksia Medialähetys Sanansaattajien (Sansa)
kanssa. Sansa on tarjonnut meille nimikkokohteeksi Hanna-työhön liittyvää turkinkielistä radioohjelmaa Naiset toivon lähteellä (NTL). Sysmän seurakunnassa on jo muutaman vuoden ajan
kokoontunut Hanna-piiri. Nimikkosopimuksella liittäisimme tämän epävirallisen Hanna-työn
kiinteäksi osaksi seurakunnan toimintaa. Turkki on myös lähetyskenttänä entuudestaan meille tuttu,
sillä Kansanlähetyksen nimikkolähettimme Lindholmin perhe tekee siellä työtä.
Lähetystyön tukiryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että seurakunta solmisi uuden
nimikkosopimuksen Medialähetys Sanansaattajien (Sansan) kanssa ja ottaisi nimikkokohteekseen
Naiset toivon lähteellä –nimisen turkinkielisen radio-ohjelman, jota Sansa kustantaa.
Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto päättää, että Sysmän seurakunta solmii nimikkosopimuksen Medialähetys
Sanansaattajien (Sansa) kanssa ja ottaa nimikkokohteekseen Naiset toivon lähteellä –nimisen
turkinkielisen Sansan kustantaman radio-ohjelman.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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TYÖSUOJELUVAALIEN ILMOITTAMINEN KIRKKONEUVOSTOLLE
Seurakuntien ja seurakuntayhtymien työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen sekä
ympäristötoimikuntien toimikausi päättyi 31.12.2013. Seurakunnan henkilöstöä
yhteistoimintajärjestelmässä edustavien työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen valinta
1.1.2014 alkavalle neljän vuoden toimikaudelle tapahtui vaaleilla. Työsuojeluhenkilöstön vaaleissa
henkilöstö valitsi keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua.
Sysmän seurakunnan työsuojeluvaalit on toimitettu 12.12.2013 ja valituiksi on tullut Erja Pesu
työsuojeluvaltuutetuksi, Päivi Lind 1. varavaltuutetuksi ja Rauno Metsänen 2. varavaltuutetuksi.
Työsuojelupäällikkönä toimii kulloinkin virassa oleva talouspäällikkö.
Talouspäällikkö esittää:
Merkitään tiedoksi pöytäkirja Sysmän seurakunnan työsuojeluvaaleista.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi
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KIRKKOHERRAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Kirkkoherra Petri Tervon siirtyessä 1.5.2014 toisen seurakunnan palvelukseen tulee kirkkoherran
virka avoimeksi samalla päivämäärällä.
Huomioon ottaen seurakuntamme väestökehitys ja ennakoitavissa oleva talouden kiristyminen, on
syytä kartoittaa eri vaihtoehtoja tulevan varalta tässä tilanteessa. Voisimme tutkia eri vaihtoehtoja
seuraavasti:
jatkamme eteenpäin entisellä työvoimalla ja tavoitteilla
pyrimme aktiivisesti kartoittamaan yhteistyömahdollisuudet naapuriseurakuntien kanssa
käymme läpi eri vaihtoehdot työtehtävien osa-aikaistamiseksi
turvaudumme lomautuksiin
korotamme tuloveroprosenttia
14.1.2014 olivat kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Eija Nurminen, kappalainen Petri Virkkunen ja
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Lauri Kirves Mikkelin tuomiokapitulissa neuvottelemassa piispa
Seppo Häkkisen, lakimiesasessori Jyri Klemolan ja hiippakuntadekaani Ouri Mattilan kanssa.
Neuvottelussa todettiin tarpeelliseksi selvitystyön aloittaminen Hartolan seurakunnan kanssa.
Nähtiin tärkeäksi tutkia tämän vaihtoehdon tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat sekä vahvuudet ja
heikkoudet. Samalla olisi syytä tutkia muidenkin vaihtoehtojen em. seikat. Tässä vaiheessa nähtiin
tarpeelliseksi tutkia yhteisen kirkkoherran mahdollisuutta, ja ehkä tulevaisuudessa talouspäällikön
yhteistä virkaa Hartolan seurakunnan kanssa.
Neuvottelussa vallitsi yksimielisyys, että tehtävään tulisi kutsua ulkopuolinen konsultti. Konsultin
palkkakustannuksiin on mahdollisuus hakea osarahoitusta Tuomiokapitulin kautta
Kirkkohallitukselta.
Kirkkoherra esittää:
Keskustellaan kirkkoherran viran täyttämisestä ja prosessin aikataulusta.
Päätös:
Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti kysyä Hartolan seurakunnan mahdollisuutta ja
halukkuutta aloittaa yhdessä Sysmän seurakunnan kanssa selvitystyö yhteistyömahdollisuuksista
Sysmän kirkkoherran viran tullessa avoimeksi 1.5.2014 alkaen.
Selvitystyöhön kutsuttaisi ulkopuolinen konsultti, jonka palkkakustannuksiin haetaan osarahoitusta
Kirkkohallitukselta Tuomiokapitulin kautta. Sysmän kirkkoneuvosto pyytää Hartolan
kirkkoneuvostolta vastausta sen halukkuudesta em. selvitystyöhön seuraavaan kokoukseensa
mennessä 19.2.2014.
Samalla päätettiin palkata sijainen papin tehtäviin 1.3.–31.8.2014 väliselle ajalle ja siitä eteenpäin eri
päätöksellä, mikäli kirkkoherran virkaa ei ole täytetty. Kirkkoherra esittää Tuomiokapituliin
pyynnön viranhoitomääräyksestä.

15 §

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvosto on käsitellyt Sysmän seurakunnan kirkkoneuvoston
tiedustelua 13.2.2014 pitämässään kokouksessa.
Kirkkoherra esittää:
Keskustellaan Hartolan seurakunnan vastauksesta ja siitä seuraavista toimenpiteistä.
Päätös:
Hartolan kirkkoneuvosto on 13.2.2014 kokouksessaan päättänyt osallistua Sysmän seurakunnan
esittämiin neuvotteluihin ja osallistua selvityksestä aiheutuviin kustannuksiin. Pyydetään Hartolan
seurakunnan edustajat laatimaan toimeksianto hallinnon tukiryhmän kanssa Juha Kauppinen
Consulting Oy:lle. Selvitystyön aikataulu ja enimmäiskustannukset sovitaan Hartolan kanssa.
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PAPISTON VAPAA-AIKASUUNNITELMA
Papiston vapaa-aikasuunnitelma ajalle 1.2. – 31.5.2014 on toimitettu 31.12.2013 mennessä
lääninrovastille, joka vahvistaa sen ja toimittaa tuomiokapituliin. Kappalaisen osalta vapaaaikasuunnitelman hyväksyy kirkkoherra, kirkkoherran osalta tuomiokapituli. Suunnitelmassa on
otettu huomioon, että kirkkoherra Petri Tervo siirtyy toisen seurakunnan palvelukseen 1.5.2014
alkaen ja kappalainen Petri Virkkunen hänen sijaisekseen. Kappalaisen virkaa tulee hoitamaan
sijainen viimeistään 1.5.2014 alkaen.
Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto merkitsee liitteenä olevan suunnitelman tiedokseen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen seuraavin muutoksin: kirkkoherra Petri Tervolla on lomaa myös
ajalla 5- 9.3.2014 ja 14 – 20.4.2014, su 30.3. on työpäivä.

16 §

Papiston vapaa-aikasuunnitelma ajalle 1.2.–31.5.2014 on päivittynyt kirkkoherra Petri Tervon ja
pastori Heli Mäkelän osalta 1.3.–1.5.2014 ja toimitettu lääninrovastille. Petri Tervo toimittaa messun
myös 2. pääsiäispäivänä maanantaina 21.4.2014, joka on hänelle myös työpäivä.
Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto merkitsee liitteenä olevan päivitetyn suunnitelman tiedokseen.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi
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KOLEHTISUUNNITELMA 1.1.2013 - 30.4.2014
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kirkkokolehdeista. Suunnitelman
pohjana on Kirkkohallituksen yleiskirje. 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 1.1.2014 – 30.4.2014.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

17 §

Papiston työjärjestyksen muutoksista johtuen sekä toisaalta seurakunnan nimikkolähetin järjestöstä
johtuen on jumalanpalvelus- ja kolehti suunnitelma kokenut pari muutosta. 6.4. viettävän 5.
paastonajan sunnuntain messuun tulee vierailija lähetysjärjestö Kylväjästä ja siksi kolehti kerätään
heidän työlleen. Hiljaisen viikon maanantain íltahartauden hoitavat lauluryhmä Eevat ja kanttori
Jaak Luts. Silloin kerätään hiljaisen viikon keskiviikolle merkitty kolehti . Hiljaisen viikon
keskiviikkona on konsertti, jolloin kannetaan kolehti Inkerin kirkolle Hatsinan seurakunnan
vanhusten kesäleirin tukemiseen SLEYn kautta.
Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan jumalanpalvelussuunnitelman kolehtisuunnitelmineen
ajalle 1.2. – 30.4.2014.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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PITOPALVELUN KILPAILUTUS
Sysmän seurakunnan Kirkkoneuvosto päätti 31.10.2013 valita kokouksessaan Olavin
Toimintakeskuksen ja Olavinrannan leirikeskuksen ruokahuollon järjestäjäksi Merjan Pitopalvelun.
Sopimuskaudeksi päätettiin yksi vuosi. Alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus oli selvittää
yhteiskilpailutus Hartolan seurakunnan kanssa vuoden 2013 aikana. Hartolan seurakunnalle on
selvinnyt lokakuun aikana, että nykyinen tuntipalkkainen emäntä ei ole käytettävissä huhtikuusta
2014 lukien.
Talouspäällikkö on viranhaltijapäätöksellä jatkanut nykyistä sopimusta Merjan Pitopalvelun kanssa
1.1.2014-31.5.2014 väliseksi ajaksi.
Talouspäällikkö esittää:
Kilpailutetaan ruokahuolto yhdessä Hartolan seurakunnan kanssa niin, että kumpikin seurakunta
tekee ratkaisunsa itsenäisesti. Tämän takia tarjouksessa pyydetään kaksi hintaa:
- hinta, jos vain toinen seurakunta valitsee yrittäjän
- hinta, jos molemmat seurakunnat valitsee saman yrittäjän
Tarjousta pyydetään kahdesta vuodesta sekä yhdestä optiovuodesta.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

18 §

Hartolan seurakunta ei kilpailuta pitopalvelua kevään 2014 aikana, vaan aikaisintaan syksyllä 2014.
Hartolan seurakunnan jättäydyttyä tässä vaiheessa kilpailutuksen ulkopuolelle, tarjousta ei pyydetty
Hartolan pitopalveluyrittäjiltä vaan ainoastaan Merjan Pitopalvelulta ja Pitopalvelu Tarja Lehtoselta,
jotka molemmat jättivät tarjouksen:
Merjan Pitopalvelu

Tarja Lehtonen

Kirkkokahvi makea

1,70 €

Kirkkokahvi suolainen

2,10 €

Kirkkokahvi suolainen ja makea

3,90 €

5,70 €

perhekerhon ruokailu

4,50 €

7,98 €

rippikoulun lounas + kahvi

8,00 €

10,26 €

palvelupäivä

14,50 €

18,24 €

leirivuorokausi

21,00 €

23,94 €

Talouspäällikkö esittää:
Valitaan Merjan Pitopalvelu huolehtimaan Sysmän seurakunnan tilaisuuksien ja leirien tarjoiluista
1.6.2014-31.5.2016.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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KIRKKOHERRA PETRI TERVON VIIMEISEN KOKOUKSEN SEREMONIAT
Hannu Hyttinen piti kiitospuheen Asikkalan seurakunnan kirkkoherraksi siirtyvälle Petri Tervolle.
Kirkkoneuvosto kukitti hänet. Petri Tervo kiitti kuluneista vuosista Sysmän seurakunnassa.
Talouspäällikkö esittää:
Merkitään tiedoksi

Päätös:
Merkittiin tiedoksi
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ILMOITUSASIAT
-

Kirkkoherran päätökset:
1/2014
Avustaminen ehtoollisen jakamisessa
2/2014

-

Diakoni Pekka Kuupon palkaton virkavapaus

seuraava kokous 19.3.2014 poikkeuksellisesti klo 18.30

Kirkkoherra esittää:
Merkitään tiedoksi

Päätös:
Merkittiin tiedoksi

21 §

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 11.25.-

