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Aika

Torstai 13.8.2009 klo 18.30 – 19.55.

Paikka

Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7

Läsnä

Petri Tervo
Hannu Hyttinen
Raija Hörkkö
Hannu Jolula
Matti Kurvinen
Olavi Rantanen
Antero Liimatainen
Merja Virtanen

puheenjohtaja

Muut

Lauri Kirves
Kauko Lampinen
Päivi Lind

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Päivi Järvelä
Tuula Saarinen

varapuheenjohtaja
Tuula Saarisen varajäsen

___________________________________________________________________________
ALLEKIRJOITUKSET
Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä
Petri Tervo
Päivi Lind
___________________________________________________________________________
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
63 §
___________________________________________________________________________
KÄSITELLYT ASIAT
63 - 73 §§
___________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään.
Sysmässä
/
2009
Antero Liimatainen
Merja Virtanen
___________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJA YLEIPöytäkirja on ollut nähtävänä ajalla 20.8. – 3.9.2009 Olavin
SESTI NÄHTÄVÄNÄ
toimintakeskuksessa seurakunnan toimistotiloissa.

Talouspäällikkö

Martti Komu

63 §

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

64 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antero Liimatainen ja Merja Virtanen

65 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista seuraavalla muutoksella: talouspäällikön
esitykset muutetaan kirkkoherran esityksiksi.
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OHJEET TALOUSARVION LAADINTAAN
Työmuodot jättävät talouspäällikölle 25.10.2009 mennessä
talousarvioehdotuksensa ja toimintasuunnitelmansa vuodelle 2010 sekä
taloussuunnitelmansa vuosille 2011 -2012. Tämän jälkeen esitykset käydään läpi
vielä työntekijäkokouksessa, jolloin voidaan tehdä pieniä korjauksia mahdollisiin
päällekkäisyyksiin. Kirkkoneuvosto tekee talouspäällikön esityksen pohjalta oman
esityksensä kirkkovaltuustolle 25.11.2009. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden
2010 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä taloussuunnitelman vuosille
2011-2012.
Seurakuntaseminaarissa sovittiin painopistealueiksi vuosille 2010 – 2012 talouden
tasapainottaminen, maallikkotoiminnan lisääminen ja perhetyön organisointi
uudeksi tehtäväalueeksi.
Talousarvio laaditaan edelleen tiukalla budjettiraamilla. Nykyinen sopimuskausi
päättyy tänä vuonna ja on syytä olettaa, että uusi palkkaratkaisu on päättyvää
huomattavasti maltillisempi. Määrärahoja ei seuraavalla kolmivuotiskaudella saa
korottaa kuin painavista syistä. Esimerkkinä ensi vuoden Lapsityön juhlavuosi.
Hankinnoissa on onnistuttu saavuttamaan pientä säästöä ilman, että toiminta olisi
siitä kärsinyt. Samaa malttia edellytetään jatkossakin. Talouspäällikkö antaa
työntekijöille lisää ohjeita talousarvion ja toimintasuunnitelman laatimiseksi.
Kirkkoherra esittää:
Hyväksytään budjetti-aikataulu ja vahvistetaan Sysmän seurakunnan
painopistealueiksi vuosille 2010 – 2012 talouden tasapainottaminen,
maallikkotoiminnan lisääminen ja perhetyön organisointi uudeksi tehtäväalueeksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tarkastus

67 §

HETA-LAUSUNTO KIRKKOHALLITUKSELLE
Kirkkohallitus on pyytänyt seurakuntia antamaan lausunnon HETApalvelukeskusten perustamisesta. Lausunnon antaa kirkkoneuvosto.
Kirkkoherra esittää:
Hyväksytään liitteenä oleva lausunto HETA-palvelukeskusten perustamisesta.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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HAUTAPAIKOISTA LUOPUMINEN
Raili Jokiranta luopuu Otamon hautausmaalla hallinnassaan olevista
hautapaikoista:
1/ 21/ 20 (Vilen); 1/ 10/ 5 (Montonen) ja 3/ 20/ 4 (Sumberg).
Kirkkoherra esittää:
Otetaan vastaan Raili Jokirannan luovuttamat hautapaikat uudelleen käyttöä
varten.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tarkastus

69 §

TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMISMENETTELY

130 / 2007 §

Kirkkoneuvosto päätti valita 8.11.2006 kokouksessaan Martti Komun hoitamaan
Sirpa Nupposen vuorotteluvapaan sijaisuutta 31.12.2007 saakka. Sirpa Nupponen
on irtisanoutunut Sysmän seurakunnan talouspäällikön virasta 1.9.2007 alkaen.
Kirkkoneuvosto on päättänyt, että virkaa ei täytetä vakinaisesti.
Uudessa talouspäällikön viran johtosäännössä, jonka kirkkovaltuusto vahvistaa
26.9. kokouksessa, viran pätevyysvaatimusta muutetaan
korkeakoulututkinnosta opistotason tutkinnoksi. Päätöksen saatua lainvoiman,
virkaan voidaan nimittää seurakunnan virkasäännön mukaan ilman erillistä hakua
virkaa aikaisemmin hoitanut henkilö.
Kirkkoherra esittää:
Todetaan, että Martti Komu on kirkkoneuvoston 8.11.2006 päätöksen perusteella
1.9.2007 – 31.12.2007 Sysmän seurakunnan talouspäällikkö. Päätetään täyttää
talouspäällikön virka kahden vuoden määräajaksi 1.1.2008 – 31.12.2009. Viran
täytöstä vv. 2008 – 2009 päätetään 28.11. kokouksessa.
Päätös:
Pykälän alussa todettiin, että Martti Komu on esteellinen pykälän käsittelyn ajan.
Martti Komu poistui kokouksesta. Sihteerinä pykälän ajan toimi Merja Virtanen.
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

156 §/2007

Viran uusi johtosääntö on vahvistettu kirkkovaltuustossa 26.9.2007. Nimitetään
talouspäällikkö Martti Komu Sysmän seurakunnan talouspäälliköksi kahden
vuoden määräajaksi 1.1.2008 – 31.12.2009. Tänä aikana tutkitaan, voiko
seurakunta tehdä jatkossa säästöä tuottavaa yhteistyötä ympäristöseurakuntien
kanssa.
Päätös:
Pykälän alussa talouspäällikkö Martti Komu todettiin jääviksi asian käsittelyn
ajaksi. Komu poistui kokouksesta. Sihteerinä toimi Merja Virtanen.
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

47 § /2009

Kun Martti Komu nimitettiin määräajaksi talouspäällikön virkaan 1.1.2008 31.12.2009, oli kirkossa ja alueella menossa selvityksiä, joiden tulokset
mahdollisesti olisivat vaikuttaneet po. virkaan. Selvitysten valmistuttua ja
toisaalta kokonaiskirkon uudistuksista saadun tiedon perusteella on
välttämätöntä, että Sysmän seurakunnalla on talouspäällikkö vakituisessa
virkasuhteessa.
Martti Komu on hoitanut talouspäällikön virkaa aluksi vuorotteluvapaasijaisena
(1.4.2007-31.8.2007) ja sitten määräaikaisena (1.9.2007 -) hyvin tuloksin, mikä
on todettu mm. tilintarkastuksissa ja kirkkovaltuustossa. Samalla hän on ollut
Sysmän seurakunnasta mukana selvityksissä, jotka koskevat alueellista
yhteistyötä ja kokonaiskirkon uudistuksia taloushallinnon alueella. Hän on
kehittänyt edelleen ammattitaitoaan KirJo 2 –koulutuksen talouspäälliköille
suunnatussa ohjelmassa.
Katson, että em. seikat todentavat sen ”erityisen painavan syyn”, jonka takia
Virkasäännön mukaan virka voidaan täyttää sitä haettavaksi julistamatta.
(Virkasääntö 5 § 4. momentti 6. kohta)
Jatkuu...
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Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto nimeää Martti Komun vakituisesti Sysmän seurakunnan
talouspäällikön virkaan määräaikaisuuden päätyttyä 1.1.2010 alkaen.
Päätös:
Pykälän alussa todettiin, että Martti Komu on esteellinen käsiteltäessä § 47.
Martti Komu poistui kokouksesta. Merja Virtanen toimi sihteerinä § 47 aikana.
Petri Tervo esitti Martti Komun nimeämistä vakituisesti Sysmän seurakunnan
talouspäällikön virkaan määräaikaisuuden päätyttyä 1.1.2010 alkaen. Olavi
Rantanen kannatti Petri Tervon esitystä.
Matti Kurvinen esitti vastaehdotuksen, että talouspäällikön virkaan liittyvät
virkajärjestelyt siirretään käsiteltäväksi syksyyn 2009. Merja Virtanen kannatti
Matti Kurvisen esitystä.
Koska asiasta oli 2 kannatettua esitystä, suoritettiin avoin äänestys. Petri Tervon
esitys sai 3 ääntä. Petri Tervon esityksen puolesta äänestivät Petri Tervo, Olavi
Rantanen ja Hannu Hyttinen. Matti Kurvisen vastaehdotus sai 5 ääntä. Matti
Kurvisen vastaehdotuksen puolesta äänestivät Matti Kurvinen, Hannu Jolula, Raija
Hörkkö, Päivi Järvelä ja Merja Virtanen.
Kirkkoneuvosto päätti, että talouspäällikön virkaan liittyvät järjestelyt käsitellään
syksyllä 2009. Kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen, että asiaa käsitellään
seuraavan kerran 13.8.2009 pidettävässä kirkkoneuvoston kokouksessa.
Kirkkoherra esittää:
Keskustellaan talouspäällikön virkaan vuoden 2010 alusta liittyvistä järjestelyistä.
Päätös:
Keskustelun päätteeksi kirkkoherra esitti, että valitaan Martti Komu
määräaikaisesti hoitamaan talouspäällikön virkaa ajalla 1.1.2010 – 31.12.2011.
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että Martti Komu valitaan hoitamaan
talouspäällikön virkaa määräaikaisesti 1.1.2010 – 31.12.2011 ajalla.

Tarkastus

70 §

OSKARI JÄRVEN OMAISILTA TULLUT KIRJE
Oskari Järven omaisilta Pekka Järveltä ja Reetta Järvi Niemeltä on 16.6.2009
tullut liitteenä oleva kirje, jossa he tiedustelevat Oskari Järven haudan hoitoon
liittyviä asioita erityisesti koskien tapahtumia toukokuussa 2009. Omaiset
pyytävät kirjallista vastausta kysymyksiinsä.
Kirkkoherra esittää:
Esitys annetaan kokouksessa.
Päätös:
Kirkkoherra esitti, että kirkkoneuvosto antaa liitteen mukaisen vastauksen Pekka
Järvelle ja Reetta Järvi-Niemelle.
Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessa annetun esityksen
.
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Matti Kurvinen ilmoitti, että opaskartta hautausmaille on vireillä.

72 §

ILMOITUSASIAT
Seuraava kirkkoneuvoston kokous on 16.9.2009.

73 §

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 19.55.

Tarkastus

