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Aika
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Paikka
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ALLEKIRJOITUKSET
Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä
Petri Tervo
Martti Komu
___________________________________________________________________________
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
87 §
___________________________________________________________________________
KÄSITELLYT ASIAT
87 - 104 §§
___________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään.
Sysmässä
/
2009
Hannu Jolula
Päivi Järvelä
___________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJA YLEIPöytäkirja on ollut nähtävänä ajalla 4.11. – 18.11.2009 Olavin
SESTI NÄHTÄVÄNÄ
toimintakeskuksessa seurakunnan toimistotiloissa.
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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.

88 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Joulula ja Päivi Järvelä.

89 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista.
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KOULUTUSSUUNNITELMA 2010
Henkilöstön koulutuksesta on laadittava vuosittain suunnitelma.
Henkilöstökoulutus voi olla perehdyttävää, täydennyskoulutusta tai
uudelleenkoulutusta. Täydennyskoulutus voi olla työtehtävien kannalta
välttämätöntä tai ilmeisen hyödyllistä. Koulutustarvetta arvioidaan seurakunnan
tarpeista, toiminnasta ja tavoitteista käsin sekä henkilöstön osaamisen pohjalta.
Koulutussuunnitelmia varten täytetään kolme lomaketta: Lomake 1 osa
seurakunnan kolmivuotista toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Lomake 2
seurakunnan vuotuinen koulutussuunnitelma. Lomake 3 seurakunta ilmoittaa
koulutukseen osallistujat tuomiokapituliin ja kirkon koulutuskeskukseen.
Koulutussuunnitelma tulee käsitellä ja hyväksyä kirkkoneuvostossa, jonka jälkeen
toiset kappaleet lähetetään tuomiokapituliin.
Koulutussuunnitelma sisältää suunnitelmalliset ja ennakoitavissa olevat
koulutustarpeet. Koulutussuunnitelma ei sisällä seminaareja ja neuvottelupäiviä
vaan niistä sovitaan erikseen esimiehen kanssa.
Koulutussuunnitelmat ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa.
Kirkkoherra esittää:
Hyväksytään koulutussuunnitelma. Lähetetään suunnitelma Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapituliin.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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KESÄKUKKIEN TOIMITTAJA 2010
Tarjouspyynnöt kesäkukkien toimittamisesta Sysmän seurakunnan hautausmaille
on lähetetty Penttilän Puutarha Ky:lle, Reetantarha Oy:lle ja Tapio Koivulan
Puutarha Ky:lle. Tarjoukset oli pyydetty 26.10.2009 klo 12.00 mennessä.
Määräaikaan mennessä jätettiin kolme tarjousta:
Penttilän Puutarha Ky
4.984,92 € sis. alv
Tapio Koivulan Puutarha Ky
5.203,70 € sis. alv
Reetantarha Oy
5.672,39 € sis. alv
Jokaisen tarjous sisältää option vuodelle 2010, jonka mukaan hinnat ovat
voimassa +/- 0-5 prosentin tarkistuksella vuoden kuluttua.
Talouspäällikkö esittää:
Koska Penttilän Puutarhan kukat olivat hyvälaatuisia tänä vuonna ja heidän
tarjouksensa oli edullisin, tilataan kukat Penttilän Puutarhalta kesäksi 2010.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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OTAMON HAUTAUSMAAKAAVAN MUUTTAMINEN
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut 9.6.1966 Sysmän
seurakunnan Otamon hautausmaan kaavan. Alueelle on merkitty sen
kaakkoisnurkkaan ”uurnalehto”, jota kuitenkaan ei ole koskaan suunniteltu ja
otettu käyttöön. Myöhemmin kirkkomaalle on rakennettu uurnahauta-alue, joten
tarvetta toiseen vastaavaan alueeseen ei Sysmän kokoisessa seurakunnassa ole.
Sen sijaan Sysmän hautausmailla ei ole ns. sirottelualuetta, jossa tuhka vain
sirotellaan rajatulle alueelle sitä hautaamatta. Kirkkoneuvosto on
hautausmaakatselmuksessaan todennut, että kyseinen Otamon hautausmaan
kulmaus sopii luonnon oloiltaan tähän tarkoitukseen loistavasti ja tarvitsee vain
vähäisiä, rajaamiseen liittyviä toimenpiteitä, jotta alue voitaisiin ottaa tähän
käyttöön.
Kirkkoherra Petri Tervo on pyytänyt neuvoa lakimiesasessori Jyri Klemolalta, joka
toteaa vastauksessaan: ” Uurnalehdolla tarkoitetaan aluetta jonne tuhka
haudataan (uurnassa tai muussa suojassa) ja sirottelualueella tuhkan
hautaamista ei tapahdu. Näin ollen menettelyohje on, että kyseinen alueen
käyttötarkoituksen muutos on sen kaltainen, että se tulee ilmetä
hautausmaakaavasta sekä käyttösuunnitelmasta. Eli päätös hautausmaakaavan ja
hautausmaan käyttösuunnitelman muutoksesta pitää tehdä kirkkovaltuustossa ja
alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi (KL 17:8).”
Kirkkoherra esittää:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että Otamon hautausmaan 9.6.1966 hyväksytyssä
kaavassa kaakkoiskulmassa uurnalehdoksi osoitettu alue muutetaan
sirottelualueeksi ja vahvistetaan se kaavaan vastaavalla maininnalla.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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URKUJEN KORJAUKSEN KILPAILUTUS
Pyhän Olavin kirkon urkujen korjaus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2010 aikana.
Korjauksesta jätetty asiantuntijan hinta-arvio on noin 25.000 euroa, joka summa
on urkurahastossa. Asiantuntijan mukaan nyt tehtävä korjaus riittää 25-30
vuodeksi edellyttäen, että urkujen vuosihuollot tehdään suositusten mukaisesti.
Koska korjausarvio ylittää hankintalaissa mainitun rajan, urakka täytyy julkaista
julkisten hankintojen HILMA-sivuilla.
Talouspäällikkö esittää:
Julkaistaan tarjouskilpailu julkisten hankintojen HILMA-sivuilla. Tarjouskilpailu
päättyy 20.11.2009 klo 12.00, jonka jälkeen kirkkoherra ja talouspäällikkö
avaavat tarjouskuoret. Esitys urkukorjaajasta tuodaan seuraavaan
kirkkoneuvoston kokoukseen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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LIITTYMINEN LAHDEN IT-ALUEKESKUKSEEN
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.
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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
94 §

Talouspäällikkö esittää, että Sysmän seurakunta liittyy Lahteen
perustettavaan IT-yhteistyöalueeseen ja hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen.
Sopimus astuu voimaan päätöksen saatua lainvoiman. Seurakunnan puolesta
sopimuksen allekirjoittavat kirkkoherra ja talouspäällikkö.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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MÄÄRÄALAN MYYMINEN SEURAKUNNAN OMISTAMASTA TILASTA RN 5:31
Jaakko ja Pirkko neva sekä Pasi Uurasmaa tarjoutuvat ostamaan Sysmän
seurakunnan omistamasta tilasta RN 5:31 noin 150 m2 suuruisen määräalan sekä
jakamaan ja liittämään sen omistamilleen viereisille tiloille (RN 10:0 ja RN 8:2)
keskenään erikseen sovittavalla tavalla. Ostajat tarjoavat määräalasta 2,00
euroa/ m2 ja lisäksi he sitoutuvat maksamaan kaikki osituksesta syntyvät
kustannukset.
Kyseinen määräala on entisen Niittypolku-nimisen tien pohjaa, jota ei kuitenkaan
voi käyttää rakentamiseen eikä kulkuyhteytenä rakentamattomalle tilalle RN 5:31,
koska Suopellontielle ei ole mahdollista saada kyseiselle kohdalle liittymää.
Niittypolun poistuttua käytöstä on kyseinen määräala on ollut osin
hoitamattomana ja osittain nurmettunut tilan RN 10:0 hoidetuksi piha-alueeksi.
Sysmän kunta on tehnyt päätöksen aloittaa yksityiskohtainen suunnittelu vesi- ja
viemärilinjaston rakentamiseksi Museonmäelle. Ostajat ovat liittymässä niihin heti,
kun se on mahdollista. Tässä yhteydessä on tarkoitus saattaa myös tilalla RN 8:2
olevan asuinrakennuksen vedeneristys- ja salaojajärjestelmät nykymääräyksiä
vastaavaan kuntoon. Koska asuinrakennus on sijoittunut vain noin 2 metrin
päähän tontin rajasta ka rakennuksen korko on noin metrin entistä tienpintaa
alempana, ei tilan RN 5:31 sadevesien valumista sokkeliin ole aiemmin voitu
kunnolla estää. Määräalan leveys rakennuksen kohdalla on noin neljä metriä ja
se riittäisi kunnollisen kaadon aikaansaamiseksi poispäin asuinrakennuksesta.
Talouspäällikkö esittää:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että Sysmän seurakunta myy seurakunnan
omistamasta tilasta RN 5:31 noin 150 m2 määräala (entinen Niittypolku) Jaakko
ja Pirkko Nevalle sekä Pasi Uurasmaalle hintaan 2,00 euroa/ m2. Ostajat
sitoutuvat maksamaan kaikki osituksesta aiheutuvat kustannukset.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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LIISA JA PERTTI SALMION KIRJE KIRKKONEUVOSTOLLE
Liisa ja Pertti Salmio hakevat poikkeuslupaa hautakivelle Uudelle laajennetulle
Kirkkomaalle. Heille on myyty loppukesästä kaksi vierekkäistä paikkaa, joille
voidaan haudata normaalisyvyyteen. Hautausmaan ohjesäännön mukaan
mainitulla alueella saa muistomerkin leveys olla korkeintaan 80 cm ja
enimmäisala korkeintaan 6400 cm2.
Salmioiden ystävän tekemä kivi olisi leveydeltään 180 cm ja korkeudeltaan 74
cm. Enimmäispinta-alaksi tulisi 13.320 cm2. Painoa kivellä olisi noin 900 kg.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto hylkää Liisa ja Pertti Salmion poikkeuslupahakemuksen.
Perustelut:
Isot kivet ovat hautausmaalla turvallisuusriski. Sysmän seurakunta on tehnyt
päätöksen, jonka perusteella seurakunta ei siirrä haudan avauksen yhteydessä
ylisuuria kiviä, vaan teettää sen ulkopuolisella urakoitsijalla omaisten laskuun.
Isot kivet voivat vuosien saatossa kaatua roudan seurauksena.
Lisäksi, vaikka Salmiot ovat lunastaneet kaksi hautapaikkaa, ylittää
kokonaisleveys kaksinkertaisenakin yhteisleveyden. Päätöksellä on myös
ennakkopäätöksen asema. Mikäli kirkkoneuvosto antaa luvan yhdelle isolle kivelle,
alueelle tulee niitä jatkossakin, jolloin työntekijöiden ja hautausmaalla kulkevien
omaisten turvallisuus heikkenee.
Kirkkoherran muutettu päätösesitys:
Neuvotellaan Liisa ja Pertti Salmion kanssa sopimus, jossa yksityiskohtaisesti
tulee esille vastuut, joita tästä kivestä koituu hautapaikan haltijalle. Sopimus
tuodaan hyväksyttäväksi seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

96 §

Talouspäällikkö esittää:
Talouspäällikkö on sopinut Pertti ja Liisa Salmion kanssa yksityiskohdista, joiden
perusteella kirkkoneuvosto voi hyväksyä suunnitellun kiven sijoittamisen Pertti ja
Liisa Salmion hallitsemalle haudalle.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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OTAMON SIUNAUSKAPPELIN KUNTOKARTOITUS
Kiinteistötarkastuksen yhteydessä viime vuonna todettiin, että Otamon
siunauskappeli vaatii kunnostusta lähivuosina. Korjaukset ovat sitä
suuruusluokkaa, että ne voidaan todennäköisesti tehdä vuotuisten
kunnossapitomäärärahojen puitteissa niin, että kunnostuksiin ei todennäköisesti
tarvita investointivarausta.
Insinööritoimisto TJ Koistinen Oy on tehnyt siunauskappelissa on tehty viisi vuotta
sitten kuntokartoituksen. Osa kuntokartoituksessa todetuista vioista on ollut
seurakuntalaisten mukaan olemassa vuosikausia. Tulevina vuosina tehtävät
kunnostukset vaativat uutta kuntokartoitusta, jossa todetaan rakennuksessa
aikaisemmin todettujen vaurioiden nykyinen tila ja korjausten
kiireellisyysjärjestys. Alueen seurakuntiin on ollut yhteydessä vääksyläinen
Insinööritoimisto Tehokehä, joka on erikoistunut rakennusten kuntotarkastuksiin.
Otamon siunauskappelin kuntokartoitus maksaa noin 2000 euroa. Talousarviossa
on Otamon siunauskappelin kunnossapitomäärärahoissa jäljellä riittävästi rahaa
jäljellä. Työ voitaisiin teettää tänä vuonna, jolloin ensi vuoden korjauksiin varatut
rahat voitaisiin suunnata kokonaan kunnossapitotöihin.
Talouspäällikkö esittää:
Tilataan Otamon siunauskappelin kuntokartoitus Insinööritoimisto Tehokehältä.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti pyytää Insinööritoimisto Tehonkehän tarjouksen
kirjallisena. Lisäksi kysytään Insinööritoimisto TJ Koistinen OY:ltä, mitä viisi
vuotta vanhan kuntokartoituksen päivittäminen maksaa.
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HAUDAN AVAUKSEEN LIITTYVÄT LISÄTYÖT
Haudan avaukseen liittyvästä kiven irrotuksesta on tähän asti veloitettu 30
euroa, vaikka haudalla olisi ollut reunakiviä irrotettavana. Tästä on aiheutunut
seurakunnalle lisäkuluja.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto vahvistaa kiven siirtomaksuksi 40 euroa tunti niin, että aina
maksetaan vähintään 40 euroa ensimmäiseltä alkavalta tunnilta. Seuraavat tunnit
laskutetaan puolen tunnin tarkkuudella. Uusi taksa kattaa seurakuntamestarin ja
apumiehen palkkakustannukset.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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HARTOLAN KIRKKONEUVOSTON KIRJE SYSMÄN KIRKKONEUVOSTOLLE
Hartolan seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 24.9.2009 pohtiessaan
tilannetta talouspäällikkö Pertti Backmanin jäädessä eläkkeelle kesällä 2010
päättänyt selvittää mm. kirjanpidon ulkoistamisen. Hartolan seurakunnan
kirkkoneuvosto tiedustelee Sysmän seurakunnan kiinnostusta ja mahdollisuutta
ottaa hoitaakseen Hartolan seurakunnan talouspäällikön tehtäviä huhtikuun 2010
alusta joko vuoden 2010 osalta tai pidemmäksikin aikaa.
Talouspäällikkö Martti Komu on ilmoittanut olevansa valmis Hartolan seurakunnan
kanssa käytäviin neuvotteluihin koskien talouspäällikön tehtävien myyntiä ko.
seurakunnalle. Myös toimistosihteerit ovat valmiita ottamaan talouspäälliköltä
heille siirtyviä tehtäviä.
Kirkkoherra esittää:
Aloitetaan Hartolan seurakunnan kanssa neuvottelut talouspäällikön tehtävien
myynnistä Hartolan seurakunnalle. Huomioidaan ensi vuoden talousarviossa
Sysmän seurakunnalle tuleva, arvioitu korvaus.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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KIINTEISTÖKATSELMUS
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat ovat perjantaina 9.10.2009
suorittaneet kiinteistötarkastuksen seurakunnan kiinteistöissä, lukuun ottamatta
Olavin toimintakeskusta.
Talouspäällikkö esittää:
Merkitään kiinteistökatselmus tiedoksi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi
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LUOTTAMUSHENKILÖIDEN OSALLISTUMINEN JUMALANPALVELUSTEN
TEHTÄVIIN
Seurakuntaseminaarissa sovittiin painopistealueiksi vuosille 2010 – 2012 talouden
tasapainottaminen, maallikkotoiminnan lisääminen ja perhetyön organisointi
uudeksi tehtäväalueeksi.
Sysmän seurakunnassa maallikkotoiminta on jo nyt varsin vilkasta. Monet
toiminnot ovat maallikoiden hoidossa: miestenpiiri, lähetyssihteerin tehtävät,
lähetyssoppi, ystäväseurakunnan avustuskuljetukset Karksiin Viroon jne.
Jumalanpalveluksen opas(2006) luettelee jumalanpalveluksissa oleviksi ”yhteisen
pappeuden” eli kaikkien seurakuntalaisten tehtäviksi kuorolaisina, laulajina ja
soittajina olemisen lisäksi, että ”heille kuuluu myös ensimmäisen ja toisen
lukukappaleen lukeminen” sekä listan käytännön tehtäviä kuten ristikulkue ja
kolehdin kerääminen sekä lasten, vanhusten ja sairaiden avustaminen.(s. 168)
Kirkkoherra esittää:
Maallikkotoiminnan lisäämiseksi painopisteen mukaan seurakunnan
luottamushenkilöt toimivat jumalanpalveluksissa pareittain tervehtien ovilla
jumalanpalvelukseen tulijoita, ensimmäisen ja toisen lukukappaleen lukijoina sekä
kolehdin kantajina ja laskijoina. Kirkkoherra laatii suunnitelman
jumalanpalveluksista toimintakausittain (tammi-toukokuu, kesä-syyskuu, lokajoulukuu) ja sijoittaa sinne jokaiselle luottamushenkiöille yhdestä kahteen vuoroa
kullekin kaudelle. Vuoroistaan ja tehtävistään luottamushenkilöt saavat kirjeitse
tiedon ennen kauden alkua. Esteen ilmaantuessa luottamushenkilöt voivat vaihtaa
vuoroja tai peruuttaa vuoronsa ilmoittaen siitä jumalanpalveluksen toimittavalle
papille.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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METSÄN MYYNTI
Talousarviossa on arvioitu 50.000 euroa puunmyyntituloja tälle vuodelle.
Alkuvuodesta puukauppa on ollut hiljaista ja hinnat ovat olleet alhaalla. Sysmän
Seurakunta on edellisiltä vuosilta jonkin verran jäljessä metsänhoitosuunnitelman
mukaisista hakkuista. Metsänhoitoyhdistys ehdottaa, että seurakunta hakkaisi
metsää Värelän tilalla yhteensä 1.528 m3 puuta. Kuvioilla on puita
ensiharvennuksesta avohakkuuseen. Hakkuiden olisi tarkoitus kohdistua myös
alueella sijaitsevaan rantatonttiin niin, että aluetta ehdittäisiin istuttaa uudestaan,
ennen rantatonttien mahdollista myyntiä. Alueen 19.11.2009 hyväksyttävä
rantakaava ei vaadi maisematyölupaa, kun tehdään lakien ja suositusten mukaan.
Ehdotuksen mukaan puunmyyntituloja saataisiin 56.461 euroa.
Korjauskustannukset olisivat 12.143 euroa. Summa sisältää 3.035 euroa joka
tapauksessa tehtäviä taimikonhoitotöitä eri kuviolla.
Talouspäällikkö esittää:
Myydään ehdotuksen mukaisesti puuta Värelän tilalla. Valtuutetaan
talouspäällikkö allekirjoittamaan myyntiin liittyvät asiakirjat.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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ILMOITUSASIAT
-

-

Lauri Kirves, Matti Kurvinen ja Merja Virtanen toivat terveisiä Mikkelin
hiippakunnan luottamushenkilöiden päiviltä
Olavi Rantanen kysyi seurakunnan halukkuutta TV-jumalanpalvelukseen ja
lupasi selvittää, voisiko jumalanpalvelus tulla Sysmän Pyhän Olavin kirkosta
Talouspäällikkö haastoi kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston talkoisiin
sytyttämään sankarihaudan kynttilöitä, mikäli Leijonat ja Rotarit eivät saa
riittävää määrää sytyttäjiä itsenäisyyspäiväksi ja jouluksi
Kirkkoherran päätökset

25a/2009
26/2009
27/2009
28/2009
29/2009
-

Palkattoman virkavapauden ja loman myöntäminen Päivi Lindille
Työnohjauksen myöntäminen talouspäällikkö Martti Komulle
Vuosiloman myöntäminen lastenohjaaja Lahja Palvaselle
lisä-/ylityön etukäteismääräys Lahja Palvaselle lokakuulta 2009
Palkattoman työloman myöntäminen Anne Jokiselle

Talouspäällikön päätökset

21/ 2009
22/ 2009

Päivi Nurmen vuosiloma-anomus
Sijoitustalletus Säästöpankki

Kirkkoherra esittää:
Merkitään tiedoksi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi
104 §

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 19.59
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