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Aika

Keskiviikko 22.4.2009 klo 19.00 – 20.30

Paikka

Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta

Läsnä

Lauri Kirves
Hannu Hyttinen
Hannu Jolula
Päivi Järvelä
Mari Kantola
Pekka Koivisto
Markku Kontinen
Matti Kurvinen
Kauko Lampinen
Antero Liimatainen
Sirkka Luoma-Nirva
Maija Neva
Jukka Pekka Rantanen
Olavi Rantanen
Ville Ruppa
Tuula Saarinen
Anne Salonen
Kaija Suojoki
Merja Virtanen

puheenjohtaja

Petri Tervo
Martti Komu

kirkkoherra
talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Muut

Päivi Järvelän varajäsen

Lea Lutsin varajäsen
poistui klo 20.10

Poissa:

Johanna Hopeasaari
Päivi Järvelä
Lea Luts
___________________________________________________________________________
ALLEKIRJOITUKSET
Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä
Lauri Kirves
Martti Komu
___________________________________________________________________________
LAILLISUUS JA PÄÄKokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
TÖSVALTAISUUS
§ 11
___________________________________________________________________________
KÄSITELLYT ASIAT
§§ 11 - 23
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään
/
2009

Mari Kantola
Pekka Koivisto
___________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä ajalla 29.4. – 31.5.2009
virastopäivinä Olavin toimintakeskuksessa seurakunnan
toimistotiloissa.
Talouspäällikkö

Martti Komu
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§ 11

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
Puheenjohtaja esittää:
Kokouksen avaa puheenjohtaja Lauri Kirves. Kirkkoherra Petri Tervo pitää
alkuhartauden.
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra Petri Tervo piti alkuhartauden.

§ 12

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta
sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kokouskutsut on lähetetty jäsenille 6.4.2009, jolloin myös kutsu on asetettu
seurakunnan ilmoitustaululle.
Puheenjohtaja esittää:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi. Suoritetaan nimenhuuto ja mikäli yli
puolet jäsenistä on paikalla, kokous todetaan päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 13

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan.
Puheenjohtaja esittää:
Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkistajiksi aakkosjärjestyksessä vuorossa
Mari Kantola ja Pekka Koivisto.
Päätös:
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Mari Kantola ja Pekka Koivisto

§ 14

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtaja esittää:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Tarkistus
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§ 15

KIRKKONEUVOSTON SEITSEMÄN MUUN JÄSENEN JA HEIDÄN
HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN VAALI
Kirkkovaltuuston 7.1.2009 kokouksessa § 7 valitun kirkkoneuvoston kokoonpano
ei toteuta Lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609 §
4a Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten
kokoonpano sisältöä:
Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä
kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta
kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kuntatai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu
luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla
tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita
tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan
ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.
Kirkkoneuvosto on palauttanut kokouksessaan 21.1.2009 kirkkovaltuuston
7.1.2009 tekemän päätöksen § 7 kirkkovaltuuston uuteen käsittelyyn sen
seuraavassa kokouksessa.
Puheenjohtaja esittää:
valitaan kirkkoneuvostolle seitsemän jäsentä sekä heille henkilökohtaiset
varajäsenet vuosille 2009-2010.
Päätös:
Valittiin:
Varsinainen
Hannu Hyttinen
Raija Hörkkö
Hannu Jolula
Päivi Järvelä
Tuula Saarinen
Olavi Rantanen
Merja Virtanen

Tarkistus

varajäsen
Petteri Häkkinen
Maija Neva
Paavo Hurstinen
Pia Kekkonen
Antero Liimatainen
Mari Kantola
Lea Luts
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§ 16

KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VARAJÄSENEN VAALI
Kirkkovaltuusto valitsi 7.1.2009 kokouksessaan kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan varajäseneksi Johanna Hopeasaaren. Hän on muuttanut pois
Sysmästä, eikä voi näin enää toimia seurakunnan luottamustoimissa.
Puheenjohtaja esittää:
Valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle uusi varajäsen.
Päätös:
Valittiin Jukka-Pekka Rantanen

Tarkistus
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Kn 8 §

TOIMITUSPALKKIOSUOSITUS
Kirkon työmarkkinalaitos sekä JUKO ja SVTL ovat sopineet uusista kanttorille ja
papeille maksettavista toimituspalkkioista. Uusissa taksoissa on 1-5 euron
tarkistuksia. Uusi sopimus astuu seurakunnassa voimaan, kun kirkkovaltuusto on
sen vahvistanut.
Talouspäällikkö esittää:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa liitteen mukaisen
toimituspalkkiosuosituksen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

§ 17

Kirkkoneuvosto esittää:
Vahvistetaan liitteen mukainen toimituspalkkiosuositus.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin

Tarkistus
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Kn 19 §

VAPAAEHTOISEN VARAUSTEN PURKU
Sysmän seurakunta on aikoinaan tehnyt rahastovaraukset rakennuksen
kunnostukseen (tili 2111 Rakennusten kunnostus, 35.078,81 e ja 2112
Hautausmaiden kunnostus 83.452,40). Talouspäällikön selvityksistä huolimatta jäi
epäselväksi, milloin ja mihin tarkoitukseen varaukset on tehty. Kirkkohallituksen
ohjeiden mukaan tällaiset varaukset on purettava, kun aihetta niihin ei enää ole,
yleensä rakennuskohteen valmistuttua. Kyseisiä varoja ei voi säilyttää varmuuden
vuoksi mahdollisen tulevan rakentamisen varalla, kuten ennen rakennusrahastoihin.
Talouspäällikkö esittää:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että tilien 2111 Rakennusten kunnostus
ja 2112 Hautausmaiden kunnostus sisältämät varat, yhteensä 118.531,21 e
puretaan.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

18 §

Kirkkoneuvosto esittää:
Puretaan taseen tilien, 2111 Rakennusten kunnostus ja 2112 Hautausmaiden
kunnostus, sisältämät varat, yhteensä 118.531,21 e.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin

Tarkistus
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Kv 21 §

HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2008
Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Seurakunta on tehnyt sopimuksia
hautojen hoidosta jolloin hautaoikeuden haltijan kanssa on sovittu, että
seurakunta ottaa korvauksesta määräajaksi vastatakseen haudan
hoitovelvollisuudesta. Voimassaolevia sopimuksia on 118 kappaletta ainaishoitoja
(vain nurmihoito), 50- ja viisivuotissopimuksia sekä kesähoitosopimuksia.
Tilikautena tehtiin 39 kappaletta 5-vuotissopimuksia. Hautainhoitorahaston
ylijäämä tilikautena 2008 oli 725,74 euroa ja se esitetään siirrettäväksi edellisten
vuosien yli-/alijäämätilille. Yhden hoidetun haudan menot keskimäärin vuoden
aikana olivat 69,13 euroa. Seurakunnan taseessa rahaston pääomat sisältyvät
toimeksiantojen pääomiin ja rahastoa on selvitetty tilinpäätöksessä taseen
liitetiedoissa.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto käsittelee hautainhoitorahaston tilinpäätöksen 2008 ja esittää sen
kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

19 §

Kirkkoneuvosto esittää:
Hyväksytään vuodelta 2008 hautainhoitorahaston tilinpäätös, joka osoittaa
725,74 euroa ylijäämää.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin

Tarkistus
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Kn 27 §

SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2008
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion
toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kirkkojärjestyksen mukaisesti
seurakunnan tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkojärjestyksen ja soveltuvin osin
kirjanpitolain säännöksiä. Seurakunnan tilinpäätös on julkinen asiakirja.
Julkistaminen koskee tuloslaskelman ja taseen liitetietoja. Tase-erittelyt ja
liitetietojen erittelyt eivät ole julkisia.
Toimintavuoden 2008 toimintakate on –792.040,54 €, vuosikate –2.111,29 € ja
tilikauden tulos 1.391,02 €. Hautainhoitorahaston kirjanpito pidetään erillisenä
yhteisönä ja seurakunnan taseessa hautainhoitorahaston pääomat sisältyvät
toimeksiantojen pääomiin.
Tilikauden tuloksella tarkoitetaan seurakunnan tuloslaskelman tulosta ennen
poistoeron, varausten ja rahastosiirtojen muutoksia. Tilikauden tulos on 1.391,02
€. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden positiivinen tulos
tilikauden yli/alijäämä tilille 2090.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto käsittelee seurakunnan tilinpäätöksen 2008 sisältäen
toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen sekä talousarvion
toteutumisvertailun. Tilikauden tulos on positiivinen 1.391,02 euroa.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tulos kirjataan tilikauden
yli/alijäämä tilille 2090.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

§ 20

Kirkkoneuvosto esittää:
Hyväksytään vuodelta 2008 Sysmän seurakunnan tilinpäätös, joka osoittaa
1.391,02 euroa ylijäämää.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin

Tarkistus
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§ 21

TILINTARKASTUSKERTOMUS
Tilintarkastajat Heikki Kuurne, Eija Oksanen ja Kuntatarkastajien Oy Clavis Osmo
Aalto ovat tarkastaneet 26.3.2009 seurakunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja
hallinnon tilikaudelta 2008. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen,
tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, talousarvion toteutumisvertailun ja
liitetiedot.
Kertomuksessa on esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille
myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että seurakunnan hallintoa
ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai kirkkovaltuuston päätöksiä eikä virhe tai
aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta
tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Tarkastukseen perustuvana lausuntona
tilinpäätöksestä ja hallinnosta he esittävät:
Hallinto
- seurakunnan hallintoa on hoidettu lain ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti,
- seurakunnan sisäinen valvonta on riittävää rahavarojen ja omaisuuden
säilymisen
varmistamiseksi,
Kirjanpito ja tilinpäätös
- Tilinpäätös, joka osoittaa ylijäämää 1.391,02 €, on laadittu tilinpäätöksen
laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja se antaa
kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätökseen sisältyy
hautainhoitorahaston kirjanpito, joka osoittaa ylijäämää 725,74 €;
- asetettujen tavoitteiden toteutuminen on raportoitu riittävästi;
- kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on lain mukainen.
Lausuntona tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä ja vastuuvapaudesta toteamme,
että
- tilinpäätös voidaan hyväksyä ja
- vastuuvapaus voidaan myöntää tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää tilintarkastuskertomuksen yhdessä tilinpäätöksen kanssa
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vastuuvapauden myöntämistä varten.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin
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22 §

ILMOITUSASIAT

-

-

Johanna Hopeasaari on paikkakunnalta muuton vuoksi eronnut
kirkkovaltuustosta. Hopeasaaren tilalle on noussut ensimmäinen varajäsen
Markku Kontinen
Syksyn kirkkovaltuuston kokoukset: 14.10, 9.12
Kirkkoherra antoi tiedoksi 16.4.2009 pidetyn seurakuntaseminaarin
yhteenvedon
Puheenjohtaja esittää:
Merkitään tiedoksi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi

23 §

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja esittää:
Puheenjohtaja antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja päättää kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.30.

Tarkistus

