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Aika
Paikka

Keskiviikko 15.4.2015 klo 18.30 – 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 §§ 43-44 aikana

Muut

Lauri Kirves
Anneli Ukkonen
Martti Komu
Jussi Kantonen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä – poissa § 41 aikana

Arkkitehti ark-KANTONEN OY § 34 aikana

Poissa

ALLEKIRJOITUKSET

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KÄSITELLYT ASIAT
PÖYTÄKIRJAN
TARKISTUS

Puheenjohtaja

§ 43-44 aikana

Pöytäkirjanpitäjä

Jeremias Sankari

Eija Nurminen

Martti Komu

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
§ 31
§§ 31 - 52
Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään
Sysmässä 15.4.2015

Eetu Rajavuori

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Jarmo Heinonen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä ajalla 16.4.-30.4.2015
Olavin toimintakeskuksessa seurakunnan toimistotiloissa.

Talouspäällikkö

Martti Komu
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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 6 § mukaan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja ja 7 § mukaan kutsu on
toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä
asioista. Kutsu on lähetetty 7.4.2015.
Kirkkolain 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
paikalla.
Kirkkoherra esittää:
Todetaan läsnäolijat. Kirkkoherra toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen, ja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

32 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 § mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa
pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tulee olla KL 25:3 mukaan olla nähtävillä vähintään oikaisuvaatimuksen tai
valituksen tekemiselle varatun ajan.
Kirkkoherra esittää:
Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Eetu Rajavuori ja Jarmo Heinonen.
Päätös:
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eetu Rajavuori ja Jarmo Heinonen.

33 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoherra esittää:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista
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PYHÄN OLAVIN KIRKON KORJAUKSEN ARKKITEHTISUUNNITTELU
valmistelija kirkkoherra Jeremias Sankari, puh. 050 595 6950
Sysmän Pyhän Olavin kirkon lämmitysjärjestelmän uusimiseen on varauduttu vuoden 2015 talousarviossa sekä
taloussuunnitelmassa 2016-2017. Kirkkoherra on ollut yhteydessä arkkitehtitoimisto ark-KANTONEN OY:öön.
Arkkitehtitoimisto on erikoistunut kirkkojen korjauksiin. Arkkitehdit Tuija Ilves ja Jussi Kantonen ovat käyneet
tutustumassa Pyhän Olavin kirkkoon sekä esittelemässä kirkon korjauksen suunnitteluvaiheita 19.2.2015 ja
23.3.2015. Kirkkohallituksen määräämä hankkeen kulku on pääpiirteissään sellainen, että suunnittelu- ja
päätöksentekovaiheeseen kuuluvat nykytilanteen dokumentointi, rakennushistoriallinen selvitys,
hankesuunnittelu, hankepäätös, luonnossuunnittelu ja lausuntopyyntö museovirastolta, joiden jälkeen voidaan
järjestää urakkakilpailu ja tehdä lopullinen rakentamispäätös.
Arkkitehtisuunnittelun arvioitu hinta ei ylitä kilpailutuksen rajaa.
ark-Kantonen OY on tehnyt 26.2.2015 seuraavan sisältöisen tarjouksen.
”Sysmän kirkon kaltaisten hankkeiden laajuutta on alkuvaiheessa vaikea tietää, joten voimme tarjota työtä
tuntiveloitusperiaatteella…
HENKILÖRYHMITTELY JA TUNTIVELOITUSHINNAT euro / t.
Tuija Ilves / pääsuunnittelija € 80 Alv 0%
Jussi Kantonen / arkkitehti € 70 Alv 0%
Sanna Kallantie / nuorempi arkkitehti € 60 Alv 0%
MATKAKORVAUKSET
Perimme valtion matkustussäännön mukaiset kilometrikorvaukset sekä tuntiveloitushinnan.
Verottomiin nettohintoihin lisätään 24% arvonlisävero.”
Arkkitehti Tuija Ilves tulee esittelemään kokouksessa korjaushanketta ja näkemyksiään Pyhän Olavin kirkon
korjauksesta.
Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto valitsee Pyhän Olavin kirkon korjauksen arkkitehtisuunnittelijaksi ark-KANTONEN OY:n
pääsuunnittelijana arkkitehti Tuija Ilves.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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PYHÄN OLAVIN KIRKON KORJAUKSEN URAKKAKILPAILUN HOITAMINEN
valmistelija talouspäällikkö Martti Komu puh. 050-572 3833
Kirkkoneuvosto valmistelee Pyhän Olavin Kirkon remontin, rakennusavustuksen hakemisen ja urakoitsijan
valinnan vuoden 2015 aikana. Korjaus on tarkoitus tehdä vuosien 2016- 2017 aikana niin, että se aiheuttaa
mahdollisimman vähän haittaa seurakunnan toiminnalle. Projektiin palkataan henkilö vastaamaan urakoitsijan
kilpailutuksen asiakirjojen laatimiseen sekä tarjousten tulkitsemiseen.

Rakennuttamispalvelu Juha Vanhanen Oy Hollolasta on jättänyt tarjouksensa työn suunnittelun ja
urakoitsijoiden kilpailutuksen asiakirjojen laatimisesta sekä tarjousten tulkitsemisesta. Hän on koulutukseltaan
rakennusmestari. Yhtiöllä on referenssiluettelon mukaan rakennuttamistehtäviä runsaasti Etelä-Suomessa.
Muun muassa Asikkalan, Kärkölän ja Nastolan seurakunnat ovat käyttäneet hänen palveluitaan viime vuosina.
Työn verollinen tuntitaksa on 90,52 e. Matkat lasketaan työajaksi, eikä niistä veloiteta erikseen.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto valitsee Pyhän Olavin kirkon korjauksen urakkakilpailun hoitamiseen Rakennuttamispalvelu
Juha Vanhanen Oy:n.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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METSÄPALSTAN MYYNTI
valmistelija talouspäällikkö Martti Komu puh. 050-572 3833
Sysmän seurakuntaa on lähestytty kirjeellä, jossa tarjoudutaan ostamaan 6,0 ha määräalan Pääsinniemen
Keroniemestä (Suviranta 111-415-9-61). Alueella on ollut viime vuonna päätehakkuu. Tulevina vuosina siitä
on seurakunnalle pääasiassa vain menoja uudelleen istutuksen ja taimikon hoidon muodossa. Samalla alueella
on lisäksi 3,2 ha määräala , jolla on kasvavaa puustoa. Seurakunnan metsän kokonaispinta-ala on 276,1 ha.
Talouspäällikkö on pyytänyt Metsänhoitoyhdistykseltä arvion molempien määräalojen käyvästä arvosta.
Seurakunta ei voi myydä omaisuuttaan muuten kuin julkisella kaupalla. Sysmässä metsäkiinteistöjen myyntiin
on erikoistunut Etelä-Suomen metsätilat LKV / Family Timber Finland Oy. Se on alueen metsänhoitoyhdistysten, MTK Hämeen ja MTK Uusimaan omistama yritys. välityspalkkio on min. 2.500 e sis. alv.
Metsäkaupan hyväksyy kirkkovaltuusto ja se täytyy vahvistaa kirkkohallituksessa.
Talouspäällikkö esittää:
1. Tehdään toimeksianto Family Timberin kanssa liittenä olevasta kartasta ilmenevän kuvion myynnistä
tilalla 111-415-9-61
2. Tarjouskilpailun jälkeen kirkkoneuvosto tekee esityksen kirkkovaltuustolle tilan myynnistä.
3. Kirkkoneuvostolla on oikeus olla hyväksymättä tarjouksia, mikäli ne eivät ole sen mielestä riittävän
korkeita arvioon nähden.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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VUOSILOMAT KESÄLLÄ 2015
valmistelija kirkkoherra Jeremias Sankari, puh 050 595 6950, ja talouspäällikkö Martti Komu puh 050-572
3833
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 8 § mukaan vuosiloman myöntää kirkkoneuvosto muille kuin papin viran haltijalle,
kirkkoherra papin viran haltijalle ja tuomiokapituli kirkkoherralle.
Ennen päätöksen tekemistä on työntekijälle annettava tilaisuus esittää toivomuksensa vuosiloman
ajankohdasta. Käytännössä vuosilomat perustuvat työntekijöiden omiin esityksiin.
Lomajärjestys on vahvistettava ja annettava tiedoksi, mikäli mahdollista, kuukausi ja viimeistään kaksi viikkoa
ennen loman alkamista. Vuosilomaa sijoitetaan vähintään 65 prosenttia lomakauteen touko-syyskuuhun, ellei
sovita siitä poikkeamisesta.
KirVESTES 108 § mukaan lomarahan muuttamisesta vapaaksi tulee sopia lomarahan maksuvuoden huhtikuun
loppuun mennessä. KirVESTES 97 § mukaan myös mahdolliseen loman säästämiseen on saatava työnantajan
suostumus lomajärjestyksen vahvistamisen yhteydessä.
Diakoni Pekka Kuuppo anoo lomarahan muuttamista vapaaksi kymmenen päivän osalta.
Työntekijät ovat esittäneet kesälle 2015 lomia seuraavasti:
nimi
lomaoikeus/jäljellä
loma-aika

pidetään

jää

Anne Jokinen

38/38
27.7. – 30.8.2015 (25 pv)

25

13

Martti Komu

38/14 (lomavuosi 2014)
15.6. – 5.7.2015 (14 pv)

14

0

38/38
10
6.7. – 12.7.2015 (5 pv) ja 3. – 9.8.2015 (5 pv)

28

Pekka Kuuppo

38/38
25
29.6. – 26.7.2015 (20 pv) ja 7. – 13.9.2015 (5 pv)

13

Päivi Lind

38/38
22.6. – 26.7.2015 (25 pv)

25

13

Jaak Luts

38/38
6.7. – 2.8.2015 (20 pv)

20

18

Lahja Palvanen

38/38
22.6. – 26.7.2015

25

13

Erja Pesu

29/29
20
7. – 19.7.2015 (9 pv) ja 31.7. – 16.8.2015 (11 pv)

Rauno Metsänen

38/7 (lomavuosi 2014)
38/38
25
13
1.- 7.6.2015 (5 pv), 6. - 26.7.2015 (15 pv) ja 21. - 27.9.2015 (5 pv)

Mikko Miller

29/9 (lomavuosi 2014)
7. – 19.4.2015 (9 pv)

9

0

29/29
31.7. - 9.9.2015 (20 pv)

29

0

29/5 (lomavuosi 2014)
4.- 10.5.2015 (5 pv)

5

0

Ari Rinne

9

29/29
19
10
11. – 17.5.2015 (4 pv), 22. – 28.6.2015 (5 pv) ja 27.7. – 9.8.2015 (10 pv)
jatkuu …
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… jatkuu

Jeremias Sankari

38/38
25
13
8. – 14.6.2015 (5 pv), 16. – 29.7.2015 (10 pv) ja 31.8. – 13.9.2015 (10 pv)

Petri Virkkunen

38/38
27.7. – 30.8.2015 (25 pv)

25

13

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto myöntää
1) vuosilomat esityksen mukaan;
2) merkitsee tiedoksi papiston vuosilomat ja
3) myöntää diakoni Pekka Kuupolle oikeuden muuttaa lomarahaa vapaaksi kymmenen päivän osalta.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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TALOUDEN TASAPAINOTTAMISSUUNNITELMA
valmistelija talouspäällikkö Martti Komu puh. 050-572 3833
Seurakunnan tuloslaskelma vuodelta 2014 osoittaa 134.086,89 euron alijäämää, jonka kirkkoneuvosto on
esittänyt kirjattavaksi oman pääoman yli-/alijäämätilille. Kumulatiivista alijäämää on tämän jälkeen 322.199,53
euroa. Alijäämä tulee kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 §:n mukaan kattaa taloussuunnitelmakautena.
Talousarviossa vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2016 - 2017 ei ole suunnitelmaa kertyneiden
alijäämien kattamiseksi. Kirkkoneuvoston tulee laatia realistinen suunnitelma niistä toimenpiteistä, joilla
talouden tasapainotus on toteutettavissa.
Talouspäällikkö laatii vuoden 2016 talousarvion hyväksymisen yhteyteen tasapainottamissuunnitelman vuosille
2016 - 2018. Mahdollisia tasapainottamiskeinoja ovat Keronniemessä olevan metsäpalstan myynnin lisäksi
mm. rantatonttien ja puhelinosakkeiden myynti tulevina vuosina. Metsänhoitoyhdistyksen mukaan seurakunta
voi tasapainottaa talouttaan lisäämällä puunmyyntiä tulevina vuosina 25 000 euroa vuodessa.
Lisäksi Danske Bankin sijoitussalkun myymällä seurakunta kirjaa noin 40.000,00 tuoton.
Talouspäällikkö esittää:
1. Talouspäällikkö valmistelee hallinnon tukiryhmän kanssa realistisen tasapainottamissuunnitelman
talousarvion hyväksymisen yhteydessä
2. Sysmän seurakunta lisää puunmyyntiä 25.000 euroa vuodessa talousarvioon verrattuna.
3. Kirkkoneuvoston valtuuttaa talouspäällikön myymään seurakunnan kaikki Danske Bankin Rahoitussalkun
osakkeet. Myyntiajankohdassa pyritään varmistamaan seurakunnalle mahdollisimman hyvä ajankohta.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA TOUKO-SYYSKUUSSA 2015
valmistelija kirkkoherra Jeremias Sankari, puh 050 595 6950
Kirkkolain 10:1 mukaan kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää ja
toimii muutoinkin seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Osa tätä tehtävää on seurakunnan
jumalanpalvelussuunnitelman hyväksyminen. Jumalanpalvelussuunnitelma on luonteeltaan ohjeellinen, koska
eri syistä siihen tulee muutoksia suunnitelmakautena.
Kirkkojärjestyksen 2:8 mukaan kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa
kannettavista kolehdeista, joista ei ole määrätty kirkkolain 22:2,1 mukaisesti [kirkkohallituksen ja
tuomiokapitulin määräämät kolehtikohteet]. Kirkkoherralla on oikeus perustellusta
syystä poiketa kolehtisuunnitelmasta, mistä on tiedotettava neuvostolle.
Touko-syyskuussa 2015 on kaikkiaan kymmenen (10) pyhäpäivää, joihin ei ole määrätty kolehtikohdetta.
Kirkkohallitus on kuitenkin määrännyt kerättäväksi kesä-elokuussa Kirkon ulkosuomalaistyöhön ja PohjoisSuomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen sekä syys-marraskuussa oppilaitos- ja
nuorisotyöhön eri järjestöille.
Lisäksi kirkkohallitus on suositellut seurakunnalle joitakin kolehtikohteita ja seurakuntaan on tullut
kolehtianomuksia. Samoin kolehteja on syytä kerätä oman seurakunnan nimikkoläheteille.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt kannettavaksi kolehdin 12.7.2015
Seurakuntien työn tukemiseen ja kehittämiseen lapsi- ja nuorisotyön alueilla Mikkelin hiippakunnassa.
Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto hyväksyy jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelman ajalle 1.5. – 30.9.2015. (liite 40)
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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LISÄYS SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMAAN
valmistelija kirkkoherra Jeremias Sankari, puh 050 595 6950
Sysmän seurakunnan kirkkoneuvosto on hyväksynyt kokouksessaan § 108/19.11.2014 henkilöstön
kehittämissuunnitelman vuodelle 2015.
Talouspäällikkö Martti Komu on valittu toiseksi Mikkelin hiippakunnan edustajista Kirkon Ulkomaanavun
Yhteyshenkilötyöryhmässä. Kirkon Ulkomaanapu järjestää syys-lokakuussa 2015 seurakuntien
yhteyshenkilöille opintomatkan Mosambikiin. Matkan pituus on 10 -12 päivää sekä kaksi valmennuspäivää
Helsingissä. Hän anoo matkaa osaksi seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelmaa.
Opintomatkan tavoitteena on tutustua Kirkon Ulkomaanavun työhön Mosambikissa, perehtyä
kehitysyhteistyöhön osana kansainvälistä diakoniaa, ymmärtää kehityskysymysten taustoja ja käytäntöjä
kohdemaassa ja Kirkon Ulkomaanavun hankkeissa, antaa valmiuksia Yhteisvastuukeräyksen 2016 tukemiseen
ja koulutukseen oman hiippakunnan alueella sekä vahvistaa yhteyshenkilöiden asiantuntemusta ja
toimintamahdollisuuksia Kirkon Ulkomaanavun työn toteuttajana ja organisoijana seurakunnissa. Lisäksi
matkan jälkeen henkilöillä tulee olla mahdollisuus kertoa kohteesta, kirjoittaa aiheesta paikallisiin lehtiin, antaa
haastatteluja sekä esitellä Kirkon Ulkomaanavun työtä Mosambikissa oman hiippakunnan alueella. Lähtijöiltä
vaaditaan hyvää terveyttä, joustavuutta, sopeutumista vaatimattomiin olosuhteisiin, riittävää kielitaitoa ja
omavastuuosuuden rahoituksen järjestämistä.
Matkan kokonaishinta on noin 2500 euroa. Opintomatkalaisen omavastuuosuus on 1 500 euroa, johon sisältyy
lennot, viisumi, matkat perillä, majoitus ja yksi ateria päivässä. Omavastuuosuuden lisäksi osallistuja huolehtii
tarvittavista rokotuksista sekä matkavakuutuksesta sekä matkoista valmennuspäiviin.
Seurakunta voi hyväksytyn kehittämissuunnitelman mukaan maksaa osittain tai kokonaan
kehittämissuunnitelman mukaisen koulutuksen sekä myöntää joko palkallista tai palkatonta virkavapaata
koulutuksen ajaksi.
Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto päättää
1) hyväksyä talouspäällikkö Martti Komun osallistumisen Kirkon Ulkomaanavun Mosambikin opintomatkalle
seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelmaan,
2) myöntää hänelle opintomatkaa varten palkallista virkavapaata 7 päivää sekä tarvittavan määrän palkatonta
virkavapaata. Etukäteiskokoontumiset sekä mahdolliset esittelytehtävät hän voi suorittaa työaikana; ja
3) anoa Mikkelin hiippakunnalta koulutusavustusta 1500 euroa, koska opintomatka ja sen esittely
hyödyttävät koko hiippakuntaa.
Päätös:
Pykälän alussa talouspäällikkö totesi itsenä jääviksi ja poistui kokouksesta. Sihteerinä toimi kirkkoneuvoston
kirkkoherra Jeremias Sankari.
Keskustelun aikana Jarmo Heinonen esitti, että esityksen kohdat 1 ja 3 hyväksytään, mutta matkasta ei saa tulla
kustannuksia seurakunnalle ja matka sekä siihen liittyvät etukäteiskokoontumiset ja mahdolliset esittelyt
tapahtuvat omalla ajalla.
Riitta Jutila kannatti ehdotusta.
Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi kädennostoäänestystä, joka hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi puheenjohtaja esitti että ne jotka kannattavat päätösesitystä äänestävät JAA ja Jarmo Heinosen
esityksen kannattajat äänestävät EI. Esitys hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä ja 5 EI-ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että Jarmo Heinosen esitys tuli kokouksen päätökseksi.
Pykälän lopuksi talouspäällikkö palasi kokoukseen.
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MÄÄRÄAIKAISEN SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN AJALLE 1. – 30.6.2015
valmistelija kirkkoherra Jeremias Sankari, puh 050 595 6950
Sysmän ja Hartolan seurakuntien perustettua 1.2.2015 alkaen yhteisen kirkkoherran viran seurakuntien
papinvirkojen määrä väheni neljästä kolmeen. Seurakunnille tulee etenkin kesällä tarvetta lisätyövoimasta, jotta
kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelukset pystytään hoitamaan. Rippikoululeirien ja lomien takia tämä tarve
on suurin kesäkuussa. Lisäksi tarvetta tulee jonkin verran heinä-elokuussa.
Kirkkoherra Jeremias Sankari on keskustellut pastori Heli Mäkelän kanssa ja tämä on lupautunut
seurakuntapastorin virkaan kesäkuuksi 2015. Seurakuntapastorin tehtäviin kuuluu kirkkoherran määräyksen
mukaan työskentely sekä Sysmän että Hartolan seurakunnissa.
Kirkkolain 6:1,4 mukaan virkasuhteessa suoritettavaa tehtävää varten perustetaan virka. Perustellusta syystä
virkasuhteeseen voidaan ottaa määräajaksi myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virka. Tällainen syy
voi olla esimerkiksi virkasuhteen lyhytaikainen tarve.
KJ 6:33 mukaan tuomiokapituli määrää seurakuntapastorin virkaan hiippakuntaan kuuluvan sopivan papin.
Ennen virkamääräyksen antamista tuomiokapitulin on varattava kirkkoneuvostolle tilaisuus antaa lausunto.
Hartolan ja Sysmän seurakuntien neuvotteluissa on sovittu, että yhteiseen kirkkoherranvirkaan liittyvät muut
kuin kirkkoherran palkkauskulut jaetaan seurakuntien kesken tasan. Tätä sopimusta on luontevaa noudattaa
tässäkin yhteydessä.
Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto
1) päättää täyttää seurakuntapastorin viran 1.-30.6.2015 perustamatta tehtävää varten virkaa;
2) päättää, että viran kustannukset jaetaan tasan Sysmän ja Hartolan seurakuntien kesken ja
3) esittää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille, että määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan
määrätään pastori Heli Mäkelä.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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KIRKKOHERRA JEREMIAS SANKARIN PALKKAUS 1.2.2015 ALKAEN
Valmistelija talouspäällikkö Martti Komu, puh 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 ja Sysmän seurakunnan kirkkoherran viran
hinnoitteluryhmään K20 (3.950,00 - 4.950,00 €). 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.

43 §

kokouksesta. Puheenjohtajana jatkoi

Kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen on ilmennyt, että Hartolan seurakunnan kirkkoneuvosto on tehnyt
seuraavansisältöisen päätöksen:
Kirkkoneuvosto päätti määrittää kirkkoherran viran peruspalkaksi 4610,00 euroa kuukaudessa. Viran
palkkausta arvioidaan elo-syyskuussa 2015, jotta mahdollinen palkkauksen muutos voidaan huomioida vuoden
2016 talousarvion valmistelussa. Päätöksen voimaantulon edellytyksenä on, että Sysmän seurakunta tekee
asiasta yhtäpitävän päätöksen.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto päättää määrittää kirkkoherran viran peruspalkaksi 4610,00 euroa kuukaudessa. Viran
palkkausta arvioidaan elo-syyskuussa 2015, jotta mahdollinen palkkauksen muutos voidaan huomioida vuoden
2016 talousarvion valmistelussa.
Päätös:
Pykälän alussa kirkkoherra totesi itsensä jääviksi ja poistui kokouksesta. Puheenjohtajana jatkoi
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Eija Nurminen. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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KIRKKOHERRAN SIVUTOIMILUPA
Valmistelija talouspäällikkö Martti Komu puh. 050 572 3833
Kirkkoherra Jeremias Sankari pyytää oheisen kirjeen mukaista kirkkoneuvoston lausuntoa sivutoimilupaa
varten.
Sysmän seurakunnan kirkkoneuvostolle
Minä olen jo muutamana vuonna pitänyt Itä-Hämeen Opiston Kansalaisopistossa sukututkimuskurssia.
Koska näyttää siltä, että kurssille on edelleen tilausta, olen anomassa sivutoimilupaa toimiakseni
opettajana Itä-Hämeen Opiston kansalaisopistossa. Opetuksen pituus olisi 20-30 tuntia lukuvuodessa.
Kirkkolain 6 luvun 30 § mukaan tuomiokapituli päättää sivutoimiluvan myöntämisestä seurakunnan papin
viran haltijalle.
Pyydän kirkkoneuvoston lausuntoa sivutoimilupa-anomuksesta.
Hartolassa 31. päivänä maaliskuuta 2015
Jeremias Sankari
kirkkoherra
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto puoltaa sivutoimiluvan myöntämistä kirkkoherra Jeremias Sankarille.
Päätös:
Pykälän alussa kirkkoherra totesi itsensä jääviksi ja poistui kokouksesta. Puheenjohtajana jatkoi
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Eija Nurminen.
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ
valmistelija kirkkoherra Jeremias Sankari puh. 050 595 6950
Sysmän seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 7.4.2010 ja vahvistettu
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa 11.5.2010. Ohjesäännössä määritellään neuvoston tehtävät ja
viranhaltijoiden ratkaisuvalta.
Kirkkoherran esittää:
Kirkkoneuvosto tutustuu kirkkoneuvoston ohjesääntöön.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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OLAVIN TOIMINTAKESKUS YHTYMÄN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014
Valmistelija talouspäällikkö Martti Komu puh. 050 572 3833
Olavin toimintakeskuksen hoitokunta on 19.3.2015 kokouksessaan hyväksynyt toimintakeskuksen
tilinpäätöksen. Kiinteistön hoitokulut 84.979,36 €. Suunnitelma mukaiset poistot 41.491,07 €. Tuottoina
kunnan ja seurakunnan maksamat vuokrat 102.214,17 €. Tilikauden alijäämä -20.745,33 €. Puolet poistoista
katettu maksetuilla vuokrilla. Taseen pysyvät vastaavat 3.436.891,54 €. Talletuksia 338.342,97 €.
Seurakunnan osalta menot näkyvät talousarvion menotileillä 458000 ja 458100.

Talouspäällikkö esittää:
Merkitään tiedoksi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TILINTARKASTUS
Valmistelija talouspäällikkö Martti Komu puh. 050 572 3833
Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastuksen voi edelleen suorittaa kirkkoneuvoston valitsema luottamushenkilö,
jolla on riittävä perehtyneisyys tilitykseen. Edellisellä valtuustokaudella Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastajana
on toiminut Merja Virtanen ja varalla Anneli Ukkonen. Kumpikin on antanut suostumuksensa valinnalleen.
Talouspäällikkö esittää:
Valitaan Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastaja ja varatilintarkastajavuosille 2015-2018.
Päätös:
Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastajaksi valittiin Riitta Jutila ja hänen varalleen Anneli Ukkonen.
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KAATUNEIDEN MUISTOPÄIVÄ
valmistelija kirkkoherra Jeremias Sankari puh. 050 595 6950
Kaatuneiden muistopäivä on 17.5.2013. 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 nimesi edustajakseen Riitta Jutilan.
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KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄN OSA-AIKAINEN TYÖSUHDE
Valmistelija talouspäällikkö Martti Komu puh. 050 572 3833
Kiinteistötyöntekijä Mikko Miller on ilmoittanut eroavansa tehtävästään 1.10.2015 lukien eläkkeelle jäämisen
johdosta. Miller on tehnyt syksystä 2008 lähtien 19 tuntista työviikkoa. Hänen lisäkseen seurakunnassa on
seurakuntamestarin kokoaikainen virka, joka on jaettu kahdelle työntekijälle niin, että kumpikin hoitaa virkaa
50 % työajalla.
Kiinteistötyöntekijä on välttämätön työpari seurakuntamestarille haudan avauksessa ja peitossa, koska työtä ei
saa työturvallisuussyistä tehdä yksin. Lisäksi Miller on hoitanut kirkkosuntion työt seurakuntamestarin lomilla
ja viikonloppuvapailla.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto laittaa avoimeksi kiinteistötyöntekijän tuntipalkkaisen työsuhteen. Tehtävään valittavalta ei
edellytetä tiettyä koulutusta vaan soveltuvuutta työtehtäviin. Tehtävään valittava voi aloittaa perehtymisen
tehtävään Mikko Millerin vuosiloman aikana elokuussa.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

SYSMÄN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
50 §

MUITA ASIOITA EI OLLUT

51 §

ILMOITUSASIAT

PÖYTÄKIRJA
3/2015

20 ( 12 )
15.4.2015

Kirkkoherran päätökset:
3/5.2.2015
ylityön määrääminen
4/5.2.2015
lisätyön määrääminen
5/25.2.2015
työpisteen siirtäminen
6/12.3.2015
vuosiloman määrääminen
7/12.3.2015
ylityön määrääminen
8/ 1.4.2015
vuosiloman ja vapaa-aikasuunnitelman hyväksyminen
9/ 2.4.2015
ylityön määrääminen
10/ 15.4.2015 ylityön määrääminen

Muut ilmoitukset:
Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian kannatustilasto vuodelta 2014 on valmistunut: Sysmän seurakunnan
kokonaiskannatus oli 33 073,52 € eli 9,70 €/jäsen.
Kirkkoherra esittää:
Merkitään tiedoksi

Päätös:
Merkittiin tiedoksi

52 §

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 21.20.

