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Aika

Torstai 28.5.2009 klo 9.00 – 9.28

Paikka

Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7

Läsnä

Petri Tervo
Hannu Hyttinen
Hannu Jolula
Matti Kurvinen
Maija Neva
Olavi Rantanen
Merja Virtanen

puheenjohtaja

Muut

Lauri Kirves
Kauko Lampinen
Martti Komu

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö, sihteeri

Poissa

Raija Hörkkö
Päivi Järvelä
Tuula Saarinen

varapuheenjohtaja
Raija Hörkön varajäsen

___________________________________________________________________________
ALLEKIRJOITUKSET
Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä
Petri Tervo
Martti Komu
___________________________________________________________________________
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
56 §
___________________________________________________________________________
KÄSITELLYT ASIAT
56 - 62 §§
___________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään.
Sysmässä
/
2009
Matti Kurvinen
Olavi Rantanen
___________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJA YLEIPöytäkirja on ollut nähtävänä ajalla 4.6. – 19.6.2009 Olavin
SESTI NÄHTÄVÄNÄ
toimintakeskuksessa seurakunnan toimistotiloissa.

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

57 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti kurvinen ja Olavi Rantanen

58 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista.

Tarkastus
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LIITTYMINEN LAHDEN IT-KESKUKSEEN
Kirkkohallitus on asettanut projektiryhmän valmistelemaan mm kirkon
tietojärjestelmien tietoturvan ja käyttäjähallinnan kehittämistä, käyttäjien
identiteetin hallintaa ja työasemien standardointia koskevia periaatteita.
Suunnitelman mukaan maahan tulisi muodostaa 10-20 IT-aluekeskusta, jotka
tulisivat tarjoamaan alueensa seurakunnille niiden tarvitseman asiantuntija-avun
tietojärjestelmäasioissa. IT-aluekeskukset on tarkoitus muodostaa joidenkin
seurakuntien/ seurakuntayhtymien organisaation osaksi. Jokaisen seurakunnan
tulee kuulua johonkin näistä Itualuekeskuksista., joilta seurakunnat saa jatkossa
tietoteknisen peruspalvelun.
Projektin yhtenä tavoitteena on saada koko maan kirkon niukat
tietotekniikkaresurssit käytettyä hyödyksi mahdollisimman hyvin. Lahti on
ilmoittanut halukkuutensa yhdeksi IT-keskukseksi. Jo nyt Sysmän seurakunnalla
on luontevaa yhteistyötä, kun kuulumme Päijät-Hämeen keskusrekisteriin. Lisäksi
seurakunnan tietoliikenne kulkee Lahden seurakuntayhtymän palvelimen kautta.
Suunnitteilla olevat valtakunnalliset keskusrekisteri ja taloustoimisto edellyttävät
IT-keskusten rakentamista.
Hankkeen hyötyjä on mm:
- Tuottaa vaadittavan tietoturvatason (muutoin ei voi liikennöidä Kirkkoverkossa
ja eikä voi käyttää Kirjuria)
- Tietoturva paranee kokonaisuudessaan
- Selkeät menettelyt käyttöoikeuksien myöntämisessä
- Yhteishankinnat vähentävät päällekkäistä työtä ja tuovat kustannussäästöjä
- IT-henkilöstön tietotaito lisääntyy
- Riippuvuus yhdestä IT-työntekijästä vähenee mm. lomitukset helpottuvat ja
kokonaisriskien hallinta paranee
- Asennuskustannukset pienevät etähallinnan ja asennusten automatisoinnin
myötä
- Etäyhteydet mahdollistuvat
Talouspäällikkö esittää:
Esitetään Mikkelin tuomiokapitulille, että olemme halukkaita liittymään
mahdollisesti Lahteen perustettavaan IT-keskukseen.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin

59 §

Halukkuudesta keskukseen liittymisestä on Lahden seurakuntayhtymän lisäksi
ilmoittanut 11 seurakuntaa. Päätös aiesopimuksen allekirjoituksesta on tehtävä
toukokuun loppuun mennessä. Tämä päätös ei ole vielä sitova, mutta
mahdollistaa Kirkkohallituksen myöntämän avustuksen saamisen jo
selvitystyöhön. Kirkkohallitus tekee lopullisen päätöksen IT-keskuksista kesällä.
Lahden lisäksi Tampereen hiippakuntaan on tulossa toinen IT-keskus
Tampereelle. Lopullinen päätös IT-keskukseen liittymisestä tehdään myöhemmin
tänä vuonna.

Jatkuu...
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... jatkuu
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto päättää, että
1. Sysmän seurakunta hyväksyy liitteenä olevan aiesopimuksen, jonka
allekirjoittavat kirkkoherra ja talouspäällikkö;
2. Lahden seurakuntayhtymän tietohallintopäällikkö valtuutetaan selvittämään
Sysmän seurakunnan puolesta käyttöjärjestelmiin ja sovellusohjelmistoihin
liittyvät käyttöoikeussopimukset ja eri ratkaisumahdollisuudet niiden
ylläpitämiseksi;
3. Lahden seurakuntayhtymä saa ottaa tarvittaessa käyttäjän suostumuksella
etätukiyhteyden VNC -ohjelmistolla käyttämiemme ohjelmien tukemiseksi ja
asentamiseksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
ei ollut muita asioita

61 §

ILMOITUSASIAT
- Sysmän seurakunta luovutti seurakunnan viirin rovasti Pekka Koivistolle 70vuotislahjana
- Heinolan poliisi ei ole nostanut syytettä Otamon hautausmaan risujen poltosta.
- Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivät pidetään
Kouvolassa 3.10.2009. Halukkaat voivat ilmoittautua kirkkoherralle
- Nuoramoisten hautausmaan kastelujärjestelmä on uusittu.
- Olavinrannan leirikeskuksen kattoremontti valmistuu loppuviikosta. Lisätöinä
ovat tulleet muutama pellitys, pääsisäänkäynnin lipan huovan uusiminen ja
keittiön puoleisen lahon reunapuun uusiminen
- Markku Tynkkysen rovastikuntaraportti on valmistunut
Kirkkoherra esittää:
Merkitään tiedoksi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi

62 §

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 9.28.

Tarkastus

