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Aika

Keskiviikko 19.11.2008 klo 18.30 – 20.05

Paikka

Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7

Läsnä

Petri Tervo
Johanna Hopeasaari
Hannu Hyttinen
Hannu Jolula
Päivi Järvelä
Matti Kurvinen
Olavi Rantanen
Merja Virtanen

puheenjohtaja

Lauri Kirves
Kauko Lampinen
Martti Komu

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö

Muut

Poissa

Raija Hörkkö

___________________________________________________________________________
ALLEKIRJOITUKSET
Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä
Petri Tervo
Martti Komu
___________________________________________________________________________
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
98 §
___________________________________________________________________________
KÄSITELLYT ASIAT
98 - 113
§§
___________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään.
Sysmässä
/
2008
Hannu Hyttinen
Hannu Jolula
___________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJA YLEIPöytäkirja on ollut nähtävänä ajalla 26.11. – 3.12. 2008 Olavin
SESTI NÄHTÄVÄNÄ
toimintakeskuksessa seurakunnan toimistotiloissa.

Talouspäällikkö

Martti Komu
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98 §

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA
PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden sekä totesi kokouksen
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

99 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Hyttinen ja Hannu Jolula.

100 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista.

Tarkastus
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101 §

VUODEN 2009 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2010 - 2011 TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMA
Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä talousarvio jokaista varainhoitovuotta varten
viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. Talousarvion hyväksymisen
yhteydessä on hyväksyttävä vähintään 3 vuotta koskeva toiminta- ja
taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa
ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seura-kunnan toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet. Liitteenä on ehdotus vuoden 2009 talousarvioksi ja
vuosien 2010–2011 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
Suunnittelukauden 2007–2009 painopistealueet ovat perhetyö,
syrjäytymisvaarassa olevien huomioiminen sekä vapaaehtoistoiminnan
tehostaminen. Tarkemmat toimintasuunnitelmat ovat kunkin tehtäväalueen
kohdalla. Talousarvion ulkoasu on samankaltainen kuin kuluvan vuoden
talousarviossa. Tuloslaskelmasta, joka on sivulla 92 selviää mm. seuraavia
seikkoja:
-

-

-

-

Toimintatuotot ovat 30 % pienemmät kuin kuluvan vuoden talousarviossa.
Lasku johtuu kunnan tukeman aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan
päättymisestä ja puunmyyntitulojen vähenemisestä.
Seurakunnan perimiä korvauksia tilojen vuokrista ei tarkisteta.
Palkkojen ja palkkioiden nousu on vuoden 2008 talousarvioon verrattuna
keskimäärin 5 %. Palkkauskulujen nettosumma kuitenkin pienenee, koska
lapsityössä on vähemmän työvoimaa kuluvaan vuoteen verrattuna.
Toimintakulut ensi vuonna ovat 2,8 % pienemmät kuin kuluvan vuoden
talousarviossa.
Rahoituslaskelma on sivulla 95 ja siitä selviää mm. että
tulorahoitus ei riitä investointeihin
Rahavarat vähenevät myös seuraavina vuosina, mikäli vuosikate pysyy
negatiivisena. Seurakunnan kassavarat ovat kuitenkin sen verran hyvät, että
talous kestää muutaman heikon vuoden.

Talouspäällikkö esittää:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että:
1. Talousarviossa esitetyt luvut ovat kirkkovaltuustoon nähden sitovia
pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetasolla.
2. Hallinnon vyörytyserät, sisäiset korkomenot ja -tulot sekä sisäiset
vuokramenot ja -tulot eivät ole sitovia eriä.
3. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2009 toimintasuunnitelmat ja pääluokittain
ulkoiset toimintakatteet seuraavasti:
a. Yleishallinnon pääluokka 196.410 €
b. Seurakunnallisen toiminnan pääluokka 438.565 €
c. Hautaustoimen pääluokka 142.200 €
d. Kiinteistötoimen pääluokka 104.800 €
e. Rahoitusosan nettotulot 830.437 €
f. Investointiosan nettomenot 39.000 €
4. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosien 2010 – 2011 toiminta- ja
taloussuunnitelmat
Päätös:

Tarkastus
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Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
102 §

HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2009
Talousarvion loppusumma on 43.100 euroa. Palkkojen ja muiden
henkilöstömenojen osuus kokonaismenoista on 79,3 %. Hautausmaahenkilöstö
käyttää noin 30 % työajastaan sopimushautojen hoitoon. Virastossa työntekijä
on käyttänyt työajastaan lähes puolet hautainhoitoselvittelyyn.
Henkilöstömenojen lisäksi toinen merkittävä menoerä aiheutuu kukkien sekä
erilaisten työvälineiden ja tarvikkeiden hankinnasta.
Kesämaksujen lisäksi tuloja saadaan korkotuloja talletuksista.
Talouspäällikkö esittää:
kirkkoneuvosto käsittelee hautainhoitorahaston vuoden 2009
talousarvioesityksen ja esittää sen kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi ja
vahvistettavaksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Tarkastus
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103 §

KOLEHTISUUNNITELMA 1.1. - 31.5.2009
Seurakunnassa tulee laatia kolehtisuunnitelma vuoden aikana koottavista
kirkkokolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kohteista. Suunnitelma voidaan laatia
joko vuodeksi tai työkausittain.
Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle 1.1. –31.5.2009
Kolehtisuunnitelma on nähtävissä kokouksessa.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Tarkastus
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104

KIRKKONEUVOSTON JA KIRKKOVALTUUSTON KEVÄÄN 2009 KOKOUKSET
Kirkkoneuvoston kevään kokoukset: keskiviikkoisin klo 18.30:
21.1., 18.2., 18.3. (tilinpäätös) 15.4. ja 27.5.
Kirkkovaltuuston kevään kokoukset: keskiviikkoisin klo 19.00:
7.1. (järjestäytymiskokous) ja 22.4. (tilinpäätös)
Kirkkoherra esittää:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Tarkastus
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105 §

KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJA 2009-2010

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen
vuoden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. (Laki
kirkkolain muuttamisesta 8 § 2). Vuosina 2007-2008 puheenjohtajana on toiminut
Lauri Kirves ja varapuheenjohtajana on toiminut Kauko Lampinen.
Puheenjohtaja esittää:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
valitsemista vuosiksi 2009-2010.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Tarkastus
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106 §

KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä
varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti seitsemän
jäsentä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston
toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.( KL 10:2)
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana vuosina 2007 –2008 on toiminut Johanna
Hopeasaari.
Puheenjohtaja esittää:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
valitsemista vuosiksi 2009 -2010.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Tarkastus
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107 §

KIRKKONEUVOSTON SEITSEMÄN MUUN JÄSENEN VAALI
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä
varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti seitsemän
jäsentä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston
toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.( KL 10:2)
Kirkkoneuvoston jäseninä vuosina 2007– 2008 on toiminut: Raija Hörkkö, Hannu
Hyttinen, Hannu Jolula, Päivi Järvelä, Matti Kurvinen, Olavi Rantanen ja Merja
Virtanen.
Puheenjohtaja esittää:
Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle kirkkoneuvoston seitsemän muun jäsenen
valitsemista vuosille 2009-2010.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Tarkastus
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108 §

KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VARAJÄSENEN SEKÄ
MUIDEN VARAJÄSENTEN VAALI
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaalien toimittamisen
jälkeen on eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäsenenä 2007- 2008 on toiminut
Antero Liimatainen
Muut varajäsenet vuosina 2007 –2008:

Petteri Häkkinen
Maija Neva
Paavo Hurstinen
Tuula Saarinen
Jukka-Pekka Rantanen
Mari Kantola
Lea Luts

(
(
(
(
(
(
(

Hannu Hyttisen varajäsen)
Raija Hörkön varajäsen)
Hannu Jolulan varajäsen)
Päivi Järvelän varajäsen)
Matti Kurvisen varajäsen)
Olavi Rantasen varajäsen)
Merja Virtasen varajäsen)

Puheenjohtaja esittää:
Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
varajäsenen sekä muiden kirkkoneuvoston jäsenten varajäsenten valitsemista
vuosiksi 2009 – 2010.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Tarkastus
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109 §

VERKKOPALVELUSOPIMUKSEN JATKAMINEN DNA:N KANSSA
Sysmän seurakunta on tehnyt 13.9.2006/ § 115 kaksivuotisen
verkkopalvelusopimuksen DNA:n (ent. PHP Oyj) kanssa. Sopimuskausi päättyy
31.12.2008 ja siihen liittyy 1 – 2 vuoden optio samoilla hinnoilla ja ehdoilla.
Nykyinen nopeus on ollut 2 Mbits ja hinta veroineen on ollut 108,58 euroa.
Lahden seurakuntayhtymä on jo tehnyt päätöksen jatkaa vanhaa sopimusta
vuodella. Tietohallintopäällikkö Tuula Ekman suosittelee muitakin tekemään
vuoden päätöksen, sillä he kuulostelevat vuosittain mitä uusia tuulia tulee
Kirkkohallituksen puolelta. Lisäksi osan seurakunnista täytyy kuulostella myös
kuntaliitosaikeita. Siksi viisainta tuntuisi mennä vuosi kerrallaan eteenpäin.
Talouspäällikkö esittää:
Jatketaan verkkopalvelusopimusta DNA:n kanssa vuodella, kuukausihintaan
108,58 e (sis. alv)/ 2 Mbits.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Tarkastus
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110 §

YHTYMÄ OLAVIN TOIMINTAKESKUKSEN HOITOKUNTA 1.1.2009 – 31.12.2010

Sysmän seurakunta ja Sysmän kunta ovat yhteistoimintasopimuksessa sopineet ,
että rakennuksen suunnittelua ja toteutusta ja myöhemmin käytön aikaista
kiinteistönhoitoa varten on toimintakeskuksella hoitokunta, johon kuuluu 5
jäsentä. Hoitokuntaan nimeää kunta 3 ja seurakunta 2 jäsentä. Sysmän kunta
nimeää yhden hoitokunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja Sysmän seurakunta
yhden varapuheenjohtajaksi.
Hoitokunta hoitaa Olavin toimintakeskuksen hallintoa ja tekee tarvittaessa
esityksiä kunnan ja seurakunnan toimielimille niiden ratkaisuvaltaan kuuluvissa
asioissa. Hoitokunta laatii vuosittaisen talousarvion ja vahvistaa sen perusteella
tilojen käytöstä perittävät korvaukset.
Hoitokunnan vuokratessa seurakunnan ja kunnan tiloja, Sysmän kirkkoneuvosto
päättää seurakunnan tilojen käytöstä ja vuokraamisesta ja Sysmän kunta päättää
kunnan tilojen käytöstä ja vuokraamisesta. Seurakunnan ja kunnan yhteisten
tilojen käytöstä ja vuokraamisesta päättää hoitokunta sille seurakunnan ja
kunnan antamien valtuuksien puitteissa.
Nykyisessä hoitokunnassa seurakuntaa ovat edustaneet kirkkoherra Petri Tervo ja
talouspäällikkö Martti Komu.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto nimeää Olavin toimintakeskuksen hoitokuntaan ajalle 1.1.2009 –
31.12.2010 kaksi jäsentä joista toinen toimii varapuheenjohtajana.
Päätös:
Kirkkoneuvosto nimesi kirkkoherra Petri Tervon ja talouspäällikkö Martti Komun,
joista Petri Tervo toimii varapuheenjohtajana.

Tarkastus
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111 §

HAUTAKARTTOJEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto hyväksyi 22.3.2007 Ramboll Oy:n tekemään seurakunnan
hautausmaiden kartoitustyön. Kartat valmistuivat marraskuun alussa. Jokaisesta
hautausmaasta on iso aluekartta sekä helpommin selattavia karttoja pienemmistä
osa-alueista. Jokaisen hautausmaan pääportille tulee iso aluekartta laminoituna.
Kirkkomaalla hyödynnetään olemassa olevaa EU-projektista kertovaa taulua,
jonka päälle kartta kiinnitetään. Nuoramoisten ja Otamon hautausmaille tehdään
vastaavat karttataulut. Myöhemmin käytävät voidaan nimetä, jolloin kohteen
löytyminen helpottuu entisestään.
Talouspäällikkö esittää:
Hyväksytään Sysmän seurakunnan uudet hautausmaakartat ja otetaan ne
käyttöön. Jokaisen hautausmaan aluekartta laitetaan kunkin hautausmaan
pääportille telineeseen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Tarkastus
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112 §

ILMOITUSASIAT
- Kirkkoherran päätökset
30/2008
Nuorisotyönohjaaja Anneli Ukkosen virkavapaus/ Maata
näkyvissä -festivaaliretki

-

Talouspäällikön päätökset

28/ 2008
29/ 2008

Tilien lakkauttaminen
Tilin lakkauttaminen

Kirkkoherra esittää:
Merkitään tiedoksi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi

113 §

MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja
oikaisuvaatimusohjeen. Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja oikaisuvaatimusohjeen. Puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 20.05

Tarkastus

