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PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä ajalla 23.12.2009 –
22.1.2010 virastopäivinä Olavin toimintakeskuksessa seurakunnan
toimistotiloissa.
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§ 32

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.

§ 33

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 9.12.2009, 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.

§ 34

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan.
Puheenjohtaja esittää:
Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkistajiksi aakkosjärjestyksessä vuorossa
Antero Liimatainen ja Lea Luts.
Päätös:
Lea Lutsin ollessa poissa, pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Antero Liimatainen ja
Maija Neva

§ 35

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

Tarkistus

SYSMÄN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA

3

( 9)

16.12.2009

________________________________________________________________________________
Kn 92 §

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.

Kv 36 §

esitetään Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille, että Otamon hautausmaan
9.6.1966 hyväksytyssä kaavassa alueen kaakkoisnurkkaan merkitty
uurnalehtoalue muutetaan sirottelualueeksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin
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Kn 95 §

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.

Kv 37 §

Päätetään myydä Sysmän 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. Kauppa saa lainvoiman kirkkohallituksen vahvistettua
päätöksen.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin
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Kn 110 § VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011 - 2012 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 2010 talousarvioksi ja
vuosien 2011–2012 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
Suunnittelukauden 2010-2012 painopistealueet ovat Talouden
tasapainottaminen, maalikkotoiminnan lisääminen ja perhetyön organisointi
uudeksi tehtäväalueeksi. Tarkemmat toimintasuunnitelmat ovat kunkin
tehtäväalueen kohdalla. Talousarvion ulkoasu on samankaltainen kuin kuluvan
vuoden talousarviossa; ainoastaan tili- ja tehtäväkohtainen talousarvio on jätetty
pois. Tuloslaskelmasta, joka on sivulla 33 selviää mm. seuraavia seikkoja:
-

-

-

Toimintatuotot ovat 24 % suuremmat kuin kuluvan vuoden talousarviossa.
Nousussa on huomioitu mm. Päijät-Hämeen keskusrekisterille tehtävät
lisätyöt ja jatkossa valtakunnallisen Kirjuri-ohjelman sukuselvitystyöt.
Seurakunnan perimiä korvauksia tilojen vuokrista ei tarkisteta.
Palkkojen ja palkkioiden nousu on vuoden 2008 talousarvioon verrattuna
keskimäärin 2 %. Palkantarkistukset toteutunut loppuvuonna 2009
Toimintakulut ensi vuonna ovat 8 % suuremmat kuin kuluvan vuoden
talousarviossa. Nousu johtuu vanhojen kirkonkirjojen digitoinnista ja Lahden
IT-aluekeskuksen perustamiskustannuksista.
Rahoituslaskelma on sivulla 38 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:
- Talousarviossa esitetyt luvut ovat kirkkovaltuustoon nähden sitovia
pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetasolla.
- Hallinnon vyörytyserät, sisäiset korkomenot ja -tulot sekä sisäiset
vuokramenot ja -tulot eivät ole sitovia eriä.
- Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2010 toimintasuunnitelmat ja pääluokittain
ulkoiset toimintakatteet seuraavasti:
1. Yleishallinnon pääluokka 217.140 €
2. Seurakunnallisen toiminnan pääluokka 450.675 €
3. Hautaustoimen pääluokka 148.410 €
4. Kiinteistötoimen pääluokka 118.650 €
5. Rahoitusosan nettotulot 853.527 €
6. Investointiosan nettomenot 45.000 €
- Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosien 2011 – 2012 toiminta- ja taloussuunnitelmat
Päätös:
Kirkkoneuvosto palautti Talousarvion uudelleen käsittelyyn niin, että vuosikate
saadaan paremmaksi. Uuteen esitykseen toivotaan selitykset vuosikatteen
sisällöstä ja ostopalveluiden nousuin syistä vuosien 2009 ja 2010 välillä.
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jatkuu...
... jatkuu
122 §

Talousarvion käyttömenoihin ei edellisen kokouksen jälkeen ole tehty tarkistuksia.
Vuoden 2009 talousarvioon verrattuna jo alkuperäisestä talousarvioesityksestä oli
otettu tehtäväalueilta määrärahoja, joita niillä ei kuuluisi olla, ja joita ei ole
käytetty. Toimintamuodoilla on jo muutenkin niukat käyttövarat, joten niiden
leikkaamiseen ei ole mitään perusteita. Ainoa mahdollisuus henkilöstöä
vähentämättä vuosikatteen parantamiseen on menojen leikkaamisen sijaan
tulojen lisääminen.
Ainoa vaihtoehto on puunmyynnin lisääminen. Viime vuosina Sysmän seurakunta
on myynyt puuta maltillisesti, joten seurakunnalla on yhden vuoden puunmyyntiä
vastaava summa, noin 60.000 euroa. Metsänhoitoyhdistyksen kanssa on sovittu,
että puun myyntiä lisätään reservissä olevan hakkuun verran. Lisäksi vuoden
2009 lopun metsäkaupat tuloutetaan vuodelle 2010. Näin puunmyyntituloja
arvioidaan 130.000 euroa vuodelle 2010 ja 90.000 euroa vuosille 2011-2012.
Näilläkin toimilla vuosikate jää edelleen miinusmerkkiseksi.
Talouspäällikkö esittää:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että:
- Talousarviossa esitetyt luvut ovat kirkkovaltuustoon nähden sitovia
pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetasolla.
- Hallinnon vyörytyserät, sisäiset korkomenot ja -tulot sekä sisäiset
vuokramenot ja -tulot eivät ole sitovia eriä.
- Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2010 toimintasuunnitelmat ja pääluokittain
ulkoiset toimintakatteet seuraavasti:
1. Yleishallinnon pääluokka 217.140 €
2. Seurakunnallisen toiminnan pääluokka 450.675 €
3. Hautaustoimen pääluokka 148.410 €
4. Kiinteistötoimen pääluokka 28.650 €
5. Rahoitusosan nettotulot 853.527 €
6. Investointiosan nettomenot 45.000 €
-

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosien 2011 – 2012 toiminta- ja taloussuunnitelmat

Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
Kv 38 §

- Talousarviossa esitetyt luvut ovat kirkkovaltuustoon nähden sitovia
pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetasolla.
- Hallinnon vyörytyserät, sisäiset korkomenot ja -tulot sekä sisäiset
vuokramenot ja -tulot eivät ole sitovia eriä.
- Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2010 toimintasuunnitelmat ja pääluokittain
ulkoiset toimintakatteet seuraavasti:
1. Yleishallinnon pääluokka 217.140 €
2. Seurakunnallisen toiminnan pääluokka 450.675 €
3. Hautaustoimen pääluokka 148.410 €
4. Kiinteistötoimen pääluokka 28.650 €
5. Rahoitusosan nettotulot 853.527 €
6. Investointiosan nettomenot 45.000 €
Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosien 2011 – 2012 toiminta- ja taloussuunnitelmat
Päätös:
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Päätösesitys hyväksyttiin
Kn 111 §

HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2010
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 2010
talousarvioesityksen ja esittää sen kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi ja
vahvistettavaksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kv 39 §

Vahvistetaan Hautainhoitorahaston vuoden 2010 talousarvio.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin
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Kn 115 §

VAALILAUTAKUNTA
Seurakuntavaalit ovat 14.11.2010. Vaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka
kirkkovaltuusto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona
seurakuntavaalit toimitetaan. Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkoherra virkansa
puolesta sekä vähintään neljä muuta jäsentä ja neljä varajäsentä. Varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Kirkkovaltuusto
nimeää puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan
itselleen varapuheenjohtajan ja sihteerin.
Vuoden 2002 seurakuntavaalien kokoonpano oli seuraava:
Varsinainen jäsen

varajäsen

Lauri Kirves
Sari Lehtinen
Kalevi Pesonen
Kaarina Linna

Kauko Lampinen
Kyösti Vuorinen
Arja Hiltunen
Merja Virtanen

Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vaalilautakunnan
jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
Kv 40 §

Valitaan vuoden 2010 seurakuntavaaleja varten vaalilautakuntaan neljä
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, sekä nimetään vaalilautakunnan
puheenjohtaja.
Päätös:
Vaalilautakuntaan valittiin:
Sari Lehtinen
Lauri Kirves
Mari Kantola
Leo Uurainen
Puheenjohtajaksi valittiin Sari Lehtinen
Varajäseniksi valittiin kutsujärjestyksessä:
1. Merja Virtanen
2. Kauko Lampinen
3. Ville Ruppa
4. Arja Hiltunen
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41 §

ILMOITUSASIAT
-

Kirkkoneuvoston kevään kokouspäivät: 13.1; 17.2; 17.3.; 21.4. ja 26.5.
Kirkkovaltuuston kevään kokouspäivä: 7.4.
Kirkkoherra jakoi Päijät-Hämeen rovastikuntien yhteistyöprojektin loppuraportin
Kirkkoherra jakoi kevään luottamushenkilöille kevään jumalanpalvelusten
avustusvuorot
Puheenjohtaja esittää:
Merkitään tiedoksi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi

42 §

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

Tarkistus

