SYSMÄN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

KOKOUSPÄIVÄ
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Aika

Keskiviikko 26.8.2015

klo 16.00 – 20.43

Paikka

Olavin toimintakeskus, Nuotta, Uotintie 7

Läsnä

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

kirkkoherra, puheenjohtaja

Muut

Lauri Kirves
Anneli Ukkonen
Martti Komu

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö

Jukka Lehtinen

urakoitsija, paikalla hautausmaakatselmuksessa
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Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Jeremias Sankari

Martti Komu

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
§ 76

KÄSITELLYT ASIAT

§§ 76– 87

PÖYTÄKIRJAN
TARKISTUS

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään
Sysmässä 26.8.5.2015

Eija Nurminen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Jarmo Heinonen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä ajalla 27.8.-10.9.2015
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 17.8.2015.
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 ja piti alkuhartauden sekä totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

77 §

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 Eija Nurminen ja Jarmo Heinonen.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Nurminen ja Jarmo Heinonen.

78 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoherra esittää:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Kokouksen työjärjestykseen hyväksyttiin.
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HAUTAUSMAAKATSELMUS
valmistelija talouspäällikkö Martti Komu puh. 050-572 3833
Hautausmaakatselmus suoritetaan vuosittain. Ennen kokousta kirkkoneuvosto suorittaa
hautausmaakatselmuksen kaikilla seurakunnan hautausmailla alkaen Nuoramoisista klo 16. Katselmuksesta
tehdään erillinen muistio.
Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto merkitsee katselmuksessa esille tulevat asiat tiedokseen.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi. Hautausmaakatselmuksesta laaditaan erillinen muistio.
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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

59 §

Toimeksiantosopimusta laadittaessa kävi ilmi että, seurakunnan olisi määriteltävä sitova myyntihinta. Family
Timber piti seurakunnan asettamaa, arviointihintaa korkeampaa, myyntihintaa liian korkeana. Family Timberin
kautta myytäessä huutokauppa ei ole mahdollinen. Ei ole seurakunnan etu, että joutuisimme määrittelemään
myyntihinnan, joka voisi olla alempi, mitä siitä suljetulla kaupalla voisi saada.
Talouspäällikkö esittää:
1. Kirkkoneuvosto kumoaa 15.4.2015 tekemänsä toimeksiantopäätöksen Family Timberin kanssa ja
2. laittaa julkiseen myyntiin kaksi määräalaa (Suviranta 111-415-9-61 ) Pääsinniemen Keronniemessä.
3. Ilmoitus julkaistaan Itä-Hämeessä ja netissä.
4. Kirkkoneuvostolla on oikeus hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset.
5. Mahdollinen metsäkauppa on vahvistettava Kirkkohallituksessa

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
80 §

Myynti-ilmoitus julkaistiin Itä-Häme-lehdessä 30.5.2015 , sekä seurakunnan nettisivuilla Määräaikaan
mennessä saapui kuusi hakemusta. Mikään jätetyistä tarjouksista ei tavoittanut kirkkoneuvoston asettamaa
hintatavoitetta, joka 6,0 ha määräalassa oli 25.400 euroa (hinta-arvio 19.500 e) ja 3,2 ha määräalassa oli 8.300
euroa (hinta-arvio 6.400 euroa).
Seurakunnan etu on myydä kumpikin määräala, koska ne ovat suurelta osin hakattuja ja puiden uudelleen
istutuksesta aiheutuisi seurakunnalle vain kuluja seuraavien vuosien aikana. Ero kahden korkeimman
hintatarjouksen välillä oli sen verran merkittävä, että kirkkoneuvosto voi esittää vastatarjouksen kummankin
määräalan korkeimman tarjouksen jättäneelle. Valmisteluvaiheessa talouspäällikkö otti yhteyttä kummankin
määräalan korkeimman tarjouksen jättäneelle henkilölle. Tarjoukset, joissa oltiin halukkaita ostamaan
molemmat määräalat alittivat suuremmasta määräalasta jätetyn tarjouksen, joten määräalojen yhteismyynti ei
tule kysymykseen.
Vastatarjouksena
Sami Alatalo tarjoaa 6,0 hehtaarin määräalasta 25.500,00 euroa
Pekka Kantanen tarjoaa 3,2 hehtaarin määräalasta 6.200 euroa.
Kauppa vaatii kirkkovaltuustossa määräenemmistön KL 9 L 3. § mukaisesti.
jatkuu….
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jatkuu…
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. hyväksyy Sami Alatalon tekemän (25.500,00 euron) tarjouksen 6,0 ha määräalasta Suviranta-nimisellä
tilalla 111-415-9-61.
2. hyväksyy Pekka Kantasen tekemän (6.200,00 euroa) tarjouksen 3,2 ha määräalasta Suviranta-nimisellä
tilalla 111-415-9-61. Pekka Kantasen tarjouksessa on syytä huomioida se, että Värelän rantakaavassa
määräalan rannassa on merkintä venevalkamasta, josta on kulkuyhteys seurakunnan omistamiin
Roviosaareen ja Pieni ja Iso Palosaareen.
Lisäksi kirkkoneuvosto allekirjoittaa esikauppakirjan molemmista määräaloista, joilla ostaja valtuutetaan
aloittamaan metsänuudistustyöt ennen kirkkohallituksen kaupan vahvistamista. (luonnos jaetaan kokouksessa)
Talouspäällikön muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1.
2.

hyväksyy Sami Alatalon tekemän (25.500,00 euron) tarjouksen 6,0 ha määräalasta Suviranta-nimisellä
tilalla 111-415-9-61.
hyväksyy Pekka Kantasen tekemän (6.200,00 euroa) tarjouksen 3,2 ha määräalasta Suviranta-nimisellä
tilalla 111-415-9-61. Pekka Kantasen tarjouksessa on syytä huomioida se, että Värelän rantakaavassa
määräalan rannassa on merkintä venevalkamasta, josta on kulkuyhteys seurakunnan omistamiin
Roviosaareen ja Pieni ja Iso Palosaareen.
Kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen kirkkoherra ja talouspäällikkö allekirjoittavat liitteenä olevan
kauppakirjan, jossa on purkava ehto siltä varalta, että kirkkohallitus ei vahvista kauppaa.

Asian käsittely:
1.
2.
3.
4.

Eija Nurminen esitti, että seurakunta ei hyväksy Pekka Kantasen tekemää tarjousta. Ritva Heinonen
kannatti esitystä.
Puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä. Esitys hyväksyttiin
Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat talouspäällikön päätösesitystä, äänestävät JAA. Ne, jotka
kannattavat Eija Nurmisen esitystä, äänestävät EI. Esitys hyväksyttiin
Äänestyksessä annettiin 0 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä

Päätös:
1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Sami Alatalon tekemän (25.500,00 euron)
tarjouksen 6,0 ha määräalasta Suviranta-nimisellä tilalla 111-415-9-61.
2. Kirkkoneuvosto päätti hylätä Pekka Kantasen tarjouksen
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KUPPIKALLION (RN 5:31) MYYNTI
valmistelija talouspäällikkö Martti Komu puh. 050-572 3833
Sysmän seurakunta on saanut yhteydenoton, jossa on oltu kiinnostunut ostamaan sen omistama rakentamaton,
noin 3.100 neliömetrin tontti Kuppikallio RN 5:31 Suntionkujan päässä. Tontilla on aloitettu naapureiden
kanssa yhteistyössä rajalinjojen raivaus tontin vesakonraivaus . Vuosittainen kiinteistövero tontista on noin 25
euroa. Sysmän kunnan keskustassa käypä hinta tonttimaasta on noin vähintään 10 euroa huomioiden, että
kunnallistekniikka on tontin rajalla.

Talouspäällikkö esittää:
1. Kirkkoneuvosto päättää laittaa Kuppikallio-nimisen tontin myyntiin. Tontin lähtöhinnaksi määritellään
35.000 euroa.
2. Ilmoitus julkaistaan netissä Oikotiellä.
3. Kirkkoneuvostolla on oikeus hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset.
4. Mahdollinen tonttikauppa on hyväksyttävä kirkkovaltuustossa ja vahvistettava Kirkkohallituksessa
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2016
valmistelija talouspäällikkö Martti Komu puh. 050-572 3833
Seurakunnan jäsenten tulee osallistua varojen hankkimiseen, joita tarvitaan seurakunnan tehtävien
toteuttamiseen. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen
lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona.
Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05
prosenttiyksikköön. 0,05 prosenttiyksikön korotus nostaa seurakunnan verotuloja maksimissaan noin 20.000
euroa, edellyttäen, että seurakunnasta poismuutto tai kirkosta eroaminen ei lisäänny nykyisestä.
Seurakunnan on ilmoitettava verohallitukselle talousarviovuonna sovellettavaveroprosentti viimeistään
verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä. Veroprosentti joudutaan päättämään ennakolta arvioiden
mukaan. Veroprosenttia ei voida ilmoittamisen jälkeen muuttaa.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle veroprosentin vahvistamista 1,75 prosentiksi vuonna 2015.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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JUMALANPALVELUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN AJALLE 1.10.2015 – 31.1.2016
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. Vuoden 2016 kolehteja koskeva
kirkkohallituksen yleiskirje ei ole vielä saapunut.
Loka-joulukuussa on kaikkiaan kymmenen pyhäpäivää, joihin ei ole määrätty kolehtikohdetta.
Kirkkohallitus on lisäksi määrännyt kerättäväksi 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 8.11.2015
Seurakuntien työn tukemiseen ja kehittämiseen lähetystyön sekä jumalanpalvelus- ja kirkkomusiikkitoiminnan
alueilla Mikkelin hiippakunnassa.
Samalla hyväksyttyyn kesä-syyskuun kolehtisuunnitelmaan pitää tehdä kaksi muutosta:
su 30.8.2015 kolehti kannetaan seurakuntien toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen lapsi- ja nuorisotyön
alueilla Mikkelin hiippakunnassa.
su 13.9.2015 kolehti kannetaan Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille Kirkkohallituksen kautta.
Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto hyväksyy jumalanpalvelussuunnitelman ajalle 1.10.2015 – 31.1.2016 sekä
kolehtisuunnitelman ajalle 1.10. – 31.12.2015. Liite
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää muutoksista kolehtisuunnitelmaan 30.8.2015 ja 13.9.2015.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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KIRKKONEUVOSTON KOKOUSAIKATAULU SYKSYLLÄ 2015
valmistelija kirkkoherra Jeremias Sankari, puh. 050 595 6950
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja, joka määrää
kokoontumisen ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman.
Kirkkoneuvoston toiminnan kannalta on hyvä laatia vähintään puolivuosittain kokoussuunnitelma. Perinteisesti
kirkkoneuvoston kokouspäivä on ollut keskiviikko. Syksylle 2015 on suunniteltu seuraavat kokouspäivät.
Tarvittaessa esimerkiksi kirkon korjauksen vaatimien päätösten vuoksi kirkkoneuvosto kokoontuu muulloinkin.
ke 30.9.2015 klo 18.30 (kuorisääntö, talven vuosilomat)
ke 4.11.2015 klo 18.30 (talousarvioesitys) ja
ke 2.12.2015 klo 18.30.
Kirkkoherra esittää:
Merkitään syksyn kokouspäivät tiedoksi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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Kirkkoherran päätökset:
15/2.7.2015
sijaisen ottaminen
16/6.8.2015
sijaisen ottaminen
17/18.8.2015 vuosiloman ja vapaa-aikasuunnitelman hyväksyminen

Talouspäällikön päätökset:
6/ 18.8.2015
Sijaisen ottaminen

Muut ilmoitukset:
Mikkelin hiippakunnan hiippakuntadekaanin päätös 26/11.8.2015 koulutusavustuksen myöntäminen Sysmän
seurakunnalle talouspäällikkö Martti Komun Mosambikiin suuntautuvan Kirkon Ulkomaanavun
yhdyshenkilöiden opintomatka enintään 1000 euroa toteutuneita kustannuksia vastaan.
Heinolan rovastikunnan rovastikunnallisen neuvottelukunnan kokous on Pertunmaan seurakuntakodissa
19.11.2015 klo 18.
Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 10.10.2015 Imatralla.
Hartolan seurakunnnan kirkkoneuvosto on 25.8.2015 päättänyt , että kesällä 2016 se on valmis
neuvottelemaan yhteisen talouspäällikön virasta, mikäli nykyinen järjestely ei ole pitkäaikaisesti mahdollinen.
Kirkkoherra esittää:
Merkitään tiedoksi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

87 §

MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja oikaisuvaatimusohjeen. Puheenjohtaja päättää
kokouksen.
Päätös:
Kirkkoherra antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja oikaisuvaatimusohjeen. Puheenjohtaja päätti
kokouksen klo 20.43.

