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Aika
Paikka

Keskiviikko 11.3.2015 klo 18.40 – 21.10
Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7

Läsnä

Jeremias Sankari
Jarmo Heinonen
Ritva Heinonen
Kaija Honkanen
Riitta Jutila
Eija Nurminen
Eetu Rajavuori

kirkkoherra, puheenjohtaja – poissa § 27 aikana

Muut

Lauri Kirves
Anneli Ukkonen
Martti Komu

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Poissa

ALLEKIRJOITUKSET

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KÄSITELLYT ASIAT
PÖYTÄKIRJAN
TARKISTUS

Puheenjohtaja

§ 27 aikana

Pöytäkirjanpitäjä

Petri Virkkunen

Eija Nurminen

Martti Komu

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
§ 17
§§ 17 Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään
Sysmässä 11.3.2015

Riitta Jutila

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Eija Nurminen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä ajalla 12.3. – 26.3.2015
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.

18 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Jutila ja Eija Nurminen

19 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista.

SYSMÄN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
20 §

PÖYTÄKIRJA
2/2015

3 ( 12 )
11.3.2015

TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA
valmistelija talouspäällikkö Martti Komu puh. 050-572 3833
Seurakuntavaaleissa 2014 valittu kirkkovaltuusto valitsee keväällä 2015 tilintarkastusyhteisön valtuustokauden
ajaksi. Tilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM- tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on
määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei
edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Kirkkovaltuusto on valinnut toimikaudekseen 2011-2014 ammattitilintarkastajaksi BDO Autiator Oy:n.
Mikäli tilintarkastuksen arvioidaan maksavan valtuustokauden aikana yhteensä alle 30 000 euroa ilman
arvonlisäveroa, niin seurakunnalla ei ole velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa hankintalain mukaan, joten
seurakunnalla on hankintalain mukaan mahdollisuus valita tilintarkastaja seuraavalle valtuustokaudelle suoraan
ilman kilpailutusta. Kirkkohallituksen määräyksen mukaan tarkastuspäiviä täytyy olla vähintään yhteensä neljä.
Tilintarkastajat toimivat valtuustokauden eli 2015 – 2018. BDO Audiator Oy on tarjonnut palvelujaan siten,
että vuoden 2015 osalta tarkastuspäivien ja -tuntien hinnat pysyvät samoina kuin vuoden 2014 tarkastuksen
osalta. Avustavan tarkastajan kolmen tarkastuspäivän osalta veloitus on 1.740,00 euroa (alv 0) ja vastaavan
tarkastajan osalta yhden päivän osalta 871 e (alv 0). Bdo Audiator Oy tarkistaa maksuja vuosittain 2,5
prosenttia.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator
Oy:n valtuustokaudeksi 2015 – 2018.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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RAKENNUSTYÖRYHMÄN VALINTA
valmistelija talouspäällikkö Martti Komu puh. 050-572 3833
Pyhän Olavin kirkon lämmitysjärjestelmä uusitaan vuoden 2016 aikana. Samalla selvitetään muut kirkkoon
liittyvät korjaustarpeet, jotka on aiheellista tehdä samaan aikaan. Kirkkoneuvosto tekee erikseen päätöksen
tehtävistä korjaustoimenpiteistä. Kirkkoneuvosto nimeää projektiin työryhmän. Tämä lisäksi työhön palkataan
rakennusvalvoja.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto nimeää Talouspäällikön ja Kirkkoherran lisäksi kaksi luottamushenkilöä. Valittavat voivat olla
kirkkovaltuuston tai kirkkoneuvoston ulkopuolisia henkilöitä. Näiden lisäksi työryhmä voi käyttää ulkopuolisia
asiantuntijoita.
Päätös:
Eija Nurminen esitti, että työryhmässä on viisi luottamushenkilöä. Esitystä kannatettiin. Kirkkoneuvosto nimesi
työryhmään kirkkoherra Jeremias Sankarin, talouspäällikkö Martti Komun, Eija Nurmisen, Anneli Ukkosen,
Riitta Jutilan ja Eetu Rajavuoren ja Lauri Kirveen.
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RAKENNUSVALVOJAN NIMEÄMINEN
valmistelija talouspäällikkö Martti Komu puh. 050-572 3833
Kirkkoneuvosto valmistelee Pyhän Olavin Kirkon remontin, rakennusavustuksen hakemisen ja urakoitisjan
valinnan vuoden 2015 aikana. Korjaus on tarkoitus tehdä vuoden 2016 aikana niin, että se aiheuttaa
mahdollisimman vähän haittaa seurakunnan toiminnalle. Projektiin palkataan rakennusvalvoja, joka vastaa
myös suunnittelutyön vetämisestä. Talouspäällikkö on kysynyt eri ammattilaisten halukkuutta ja
mahdollisuutta sitoutua pitkäaikaiseen projektiin ja pyytänyt heiltä referenssejä ja tarjousta tuntiveloituksesta.
Edellytyksenä rakennusvalvojan projektiin on aikaisempi kokemus vanhojen kirkkojen korjausprojektien
vetämisestä ja valvonnasta. Asiasta on osittanut kiinnostuksensa Harri Honkasalo, Pasi Salminen ja Juha
Vanhanen
Talouspäällikkö esittää:
Harri Honkasalo ei työkiireidensä takia pystynyt lupautumaan uuteen projektiin ja jätti antamatta tarjouksensa.
Rakennuttamispalvelu Juha Vanhanen Oy ja Pasi Salminen tekevät yhteistyötä niin, että toinen on keskittynyt
kilpailuttamiseen ja toinen valvontaan rakentamisvaiheessa.
Rakennuttamispalvelu Juha Vanhanen Oy hoitaa työn suunnittelun ja kilpailuttamisen. Työ verollinen
tuntitaksa on 90,52 e. Matkat lasketaan työajaksi, eikä niistä veloiteta erikseen. Rakennusvalvojan Pasi
Salminen esittää, että hän tuntipalkkaisessa työsuhteessa Sysmän seurakunnalle. Vastaava käytäntö on ollut
muissakin seurakunnissa. Tuntipalkaksi Pasi Salminen esittää 35 euroa (kirkkoherran palkka on noin 29 euroa)
Valitaan Pyhän Olavin kirkon remontin suunnitteluun ja kilpailuttamiseen Rakennuttamispalvelu Juha
Vanhanen Oy ja rakennusvalvojaksi Pasi Salminen
Päätös:
Eetu Rajavuori esitti, että asia valmistellaan uudestaan seuraavaan kokoukseen. Esitys sai kannatusta.
Päätettii yksimielisesti siirtää asia seuraavaan kokoukseen.
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HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2014
valmistelija talouspäällikkö Martti Komu puh. 050-572 3833
Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määräajaksi
vastatakseen haudan hoitovelvollisuudesta. Seurakunta voi tehdä sopimuksia hautojen hoidosta myös siten, että
hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan.
Voimassa olevia sopimuksia on 67 kpl vanhoja viisivuotissopimuksia, 130 hoitotilisopimusta, 140 kpl
kesähoitosopimusta sekö 216 kasteluhoitosopimusta.
Hautainhoitorahaston alijäämä tilikautena 2014 oli 5.601,58 euroa ja se esitetään siirrettäväksi edellisten
vuosien yli-/alijäämätilille. Yhden hoidetun haudan menot keskimäärin vuoden aikana olivat 84,34 euroa.
Seurakunnan taseessa rahaston pääomat sisältyvät toimeksiantojen pääomiin ja rahastoa on selvitetty
tilinpäätöksessä taseen liitetiedoissa.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto käsittelee hautainhoitorahaston tilinpäätöksen 2014 ja esittää sen kirkkovaltuustolle
käsiteltäväksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014
valmistelija talouspäällikkö Martti Komu puh. 050-572 3833
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus. Kirkkojärjestyksen mukaisesti seurakunnan tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkojärjestyksen
ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Seurakunnan tilinpäätös on julkinen asiakirja. Julkistaminen koskee
tuloslaskelman ja taseen liitetietoja. Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt eivät ole julkisia.
Toimintavuoden 2014 toimintakate on -794.782,14 € ja vuosikate -108.701,76 €. Hautainhoitorahaston
kirjanpito pidetään erillisenä yhteisönä ja seurakunnan taseessa hautainhoitorahaston pääomat sisältyvät
toimeksiantojen pääomiin.
Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen poistoeron, varausten ja rahastojen muutoksia.
Tuloksen käsittely on ylimääräisen tuloksen siirtämistä taseen vapaaehtoisiin varauksiin, rahastoon tai
tilikauden ylijäämä-tilille. Kirkkoneuvosto ottaa esityksessään kantaa kaikkiin tilikauden tuloksen jälkeen
esitettäviin eriin, myös varauksen tai rahaston vähennykseen. Esityksessä varaus- ja rahastosiirtojen tarkoitus
yksilöidään ja siirrot esitetään bruttomääräisinä.
Tilikauden 2014 tulos on ennen poistoeroa ja varauksia 108 701,76 euroa. Alijäämäksi jää 134 086,89 euroa.
Kirkkoneuvosto esittää, että ylijäämä kirjataan tilikauden yli/alijäämä tilille 209000. Kirkkoneuvosto jatkaa
taloudellisen yhteistyön selvittämistä toisten seurakuntien kanssa.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto käsittelee seurakunnan tilinpäätöksen 2014 sisältäen toimintakertomuksen, tuloslaskelman,
taseen sekä talousarvion toteutumisvertailun. Tilikauden alijäämä on 134 086,89 euroa. Kirkkoneuvosto esittää
kirkkovaltuustolle, että alijäämä kirjataan tilikauden yli/alijäämä tilille 209000.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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TILINPÄÄTÖKSEN 2014 ALLEKIRJOITUS
valmistelija talouspäällikkö Martti Komu puh. 050-572 3833
Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan tilinpäätöksen laatimisesta. Tilinpäätös päivätään allekirjoituspäivälle ja
sen allekirjoittavat kirkkoneuvoston jäsenet ja talouspäällikkö. Hyväksytty ja allekirjoitettu tilinpäätös siihen
liittyvine asiakirjoineen on saatettava tilintarkastajien tarkastettavaksi maaliskuun loppuun mennessä.
Kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä siihen liittyvät vastineet
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Tilinpäätöksestä ja vastuuvapaudesta päätetään viimeistään varainhoitovuotta
seuraavan kesäkuun aikana.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen 2014 ja esittää sen tilintarkastajille tarkastettavaksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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MATKA YSTÄVYYSSEURAKUNTAAN KARKSIIN 8. – 11.5.2015
valmistelija kirkkoherra Jeremias Sankari, puh. 050 595 6950

Sysmästä tehdään 8. – 11.5.2015 matka Viroon ystävyysseurakuntaan Karksiin. Matkalle lähtee mukaan
kirkkokuorolaisia. Karksin lisäksi matkalla tutustutaan Haapsalussa lastenkotiin. Koska Sysmän seurakunnasta ei
ole tehty matkaa Karksiin moneen vuoteen, seurakunnan on syytä lähettää viralliset edustajansa
ystävyysseurakuntaan.
Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto päättää lähettää seurakunnan edustajina Karksiin kappalainen Petri Virkkusen ja kanttori Jaak
Lutsin sekä kustantaa heidän matkakulunsa (ei päivärahoja) kustannuspaikalta 100260000 Lähetystyö
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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KIRKKOHERRAN VIRAN PALKKAUS 1.2.2015 ALKAEN
Valmistelija talouspäällikkö Martti Komu, 050 572-3833
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt lakkauttaa Hartolan seurakunnan kirkkoherran viran ja
perustaa Hartolan ja Sysmän seurakunnan kirkkoherran viran 1.2.2015 alkaen. Virkaan on asetettu Jeremias
Sankari.
KirVesTes 2014-2016, liite 7; Virkaehtosopimus ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta
seurakunnissa. Ylimmällä johdolla tarkoitetaan kirkkoherraa ja talouspäällikköä. Ylimmän johdon varsinainen
palkka on kokonaisharkintaan perustuva peruspalkka, johon ei makseta erillisiä lisiä eikä varsinaista palkkaa
jaeta eri palkanosiin. Vuosisidonnainen palkanosa sisältyy peruspalkkaan. Kirkon työmarkkinalaitos on antanut
hinnoitteluryhmät ja niiden euromääräiset ala- ja ylärajat, joiden puitteissa kirkkoneuvosto määrittää
kirkkoherralle maksettavan palkan.
Palkkausuudistus astuu voimaan 1.8.2014.
Palkan määrittelyssä on otettava huomioon
- viralle määrätty palkka-asteikko, euromääräiset rajat
- viran tehtävien vaativuus
- viran tehtävien laaja-alaisuus
- viran tehtävien vastuullisuus
- viranhaltijan ammatin hallinta
- viranhaltijan työssä suoriutumisen kokonaisuus
- seurakunnan taloudellinen kantokyky
- seurakunnan ja kirkon palkkapoliittiset linjaukset
Kirkon työmarkkinalaitos on määrännyt Hartolan
hinnoitteluryhmään K20 (3.950,00 - 4.950,00 €).

ja

Sysmän

seurakunnan

kirkkoherran

viran

Sysmän seurakunnan kirkkoherran viran peruspalkka oli 31.1.2015 asti 3926,68 €. Virkaa hoitaneella Petri
Virkkusella ei ollut oikeutta määrävuosilisää (232,23 €), joka huomioituna kirkkoherran kokonaispalkka olisi
ollut vähintään 4.158,91 €. Hartolan seurakunnan kirkkoherran palkaksi määräytyi 4.200,00 €.
Siirtyessä ylempään hinnoitteluryhmään, nousee peruspalkan ala- ja ylärajat 450,00 eurolla. Täten peruspalkaksi
olisi mahdollista määritellä 4.200,00 + 450,00 = 4650,00 euroa. Palkkaukseen ei sisälly luontoisetuja.
Palkkauspäätös edellyttää, että sekä Hartolan että Sysmän seurakuntien kirkkoneuvostot ovat tehneet asiassa
yhtäpitävät päätökset.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja esittää:
Kirkkoneuvosto määrittää kirkkoherran viran peruspalkan, joka astuu voimaan 1.2.2015.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti vahvistaa kirkkoherra Jeremias Sankarin palkaksi 1.2.2015 lukien 4.650,00 euroa.
Palkkauspäätös edellyttää, että sekä Sysmän ja Hartolan Sysmän seurakuntien kirkkoneuvostot ovat tehneet
asiassa yhtäpitävät päätökset.

Pykälän alussa kirkkoherra totesi itsenä jääviksi ja poistui
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Eija Nurminen.

kokouksesta. Puheenjohtajana jatkoi

SYSMÄN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
§ 28

MUITA ASIOITA EI OLLUT

§ 29

ILMOITUSASIAT

PÖYTÄKIRJA
2/2015

11 ( 12 )
11.3.2015

Kirkkoherran päätökset:
1/ 2015
Talouspäällikölle maksettava erilliskorvaus
2/ 2015
Talouspäällikön osa-aikaisuuus tammi-helmikuussa 2015
Talouspäällikön päätökset:
1/ 2015
Sisäilman mittaus
Muut ilmoitukset:
1. Tuomiokapitulin kirje 3.2.2015 kirkkoherra Jeremias Sankarin vuosiloman myöntämisestä 25.4. –
3.5.2015, sijaisena seurakuntapastori Katri Ylönen
2. Kirkkohallituksen päätös 29.1.2015 Harkinnanvaraisen avustuksen myöntämisestä Kipaan liittymisen
yhteydessä 6.411,89 euroa
3. Kirkkoherra jakoi kirkkoneuvoston ohjesäännön kirkkoneuvoston jäsenille
4. Kirkkoneuvoston kokouskutsu lähetetään jatkossa kirkkovaltuuston jäsenille.

Kirkkoherra esittää:
Merkitään tiedoksi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi

§ 30

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 21.10.

