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Aika

Keskiviikko 3.12.2008 klo 19.00 – 21.05

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
Maija Neva
Olavi Rantanen
Ville Ruppa
Anne Salonen
Kaija Suojoki
Kari Vesenterä
Merja Virtanen

puheenjohtaja

Petri Tervo
Martti Komu
Markku Tynkkynen

kirkkoherra
talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
rovastikuntasihteeri ( § 38 )

Muut

Jukka Pekka Rantasen varajäsen

Lea Lutsin varajäsen

Poissa:

Johanna Hopeasaari
Lea Luts
Jukka Pekka Rantanen
Tuula Saarinen
___________________________________________________________________________
ALLEKIRJOITUKSET
Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä
Lauri Kirves
Martti Komu
___________________________________________________________________________
LAILLISUUS JA PÄÄKokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
TÖSVALTAISUUS
§ 34
___________________________________________________________________________
KÄSITELLYT ASIAT
§§ 34 - 43
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään
/
2008

Merja Virtanen
Hannu Hyttinen
___________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä ajalla 10.12.2008–11.1.2009
virastopäivinä Olavin toimintakeskuksessa seurakunnan
toimistotiloissa.
Talouspäällikkö

Martti Komu
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§ 34
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.

§ 35

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 24.11.2008, 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.

§ 36

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan.
Puheenjohtaja esittää:
Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkistajiksi aakkosjärjestyksessä vuorossa
Merja Virtanen ja Hannu Hyttinen.
Päätös:
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Merja Virtanen ja Hannu Hyttinen

§ 37

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

Tarkistus
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§ 38

PÄIJÄT-HÄMEEN SEURAKUNTIEN ROVASTIKUNTAPROJEKTI
Sysmän seurakunta on mukana Päijät-Hämeen seurakuntien
rovastikuntaprojektissa, joka kestää 31.3.2009 saakka. Sen tavoitteina on:
1 tukea seurakuntia kohtaamaan ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja niiden
esiin tuomia haasteita.
2 Synnyttää ja ylläpitää toimivaa vuorovaikutuskulttuuria Päijät-Hämeen alueen
eri seurakuntien luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välillä.
3 Synnyttää uutta ajattelua ja yhteistyötä kirkollisessa työssä Päijät-Hämeen
alueella.
4 Valmistaa seurakunnan luottamushenkilöitä ja työntekijöitä kohtaamaan
mahdolliset kuntarakenteessa tapahtuvat muutokset.
5 Antaa seurakunnan luottamushenkilöille ja työntekijöille tietoa kuntien
yhdistymiseen liittyvistä neuvotteluista sekä toteutuneista seurakuntien
yhdistymisistä.
Projektisihteeri Markku Tynkkynen kertoo projektin etenemisestä
kirkkovaltuustolle, jonka jälkeen keskustellaan aiheesta.
Puheenjohtaja esittää:
Merkitään tiedoksi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi

Tarkistus
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Kn 101 §

VUODEN 2009 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2010 - 2011 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 2009 talousarvioksi ja
vuosien 2010–2011 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
Suunnittelukauden 2007–2009 painopistealueet ovat perhetyö,
syrjäytymisvaarassa olevien huomioiminen sekä vapaaehtoistoiminnan
tehostaminen. Tarkemmat toimintasuunnitelmat ovat kunkin tehtäväalueen
kohdalla. Talousarvion ulkoasu on samankaltainen kuin kuluvan vuoden
talousarviossa. Tuloslaskelmasta, joka on sivulla 92 selviää mm. seuraavia
seikkoja:
-

-

-

-

Toimintatuotot ovat 30 % pienemmät kuin kuluvan vuoden talousarviossa.
Lasku johtuu kunnan tukeman aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan
päättymisestä ja puunmyyntitulojen vähenemisestä.
Seurakunnan perimiä korvauksia tilojen vuokrista ei tarkisteta.
Palkkojen ja palkkioiden nousu on vuoden 2008 talousarvioon verrattuna
keskimäärin 5 %. Palkkauskulujen nettosumma kuitenkin pienenee, koska
lapsityössä on vähemmän työvoimaa kuluvaan vuoteen verrattuna.
Toimintakulut ensi vuonna ovat 2,8 % pienemmät kuin kuluvan vuoden
talousarviossa.
Rahoituslaskelma on sivulla 95 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:
1. Talousarviossa esitetyt luvut ovat kirkkovaltuustoon nähden sitovia
pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetasolla.
2. Hallinnon vyörytyserät, sisäiset korkomenot ja -tulot sekä sisäiset vuokramenot
ja -tulot eivät ole sitovia eriä.
3. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2009 toimintasuunnitelmat ja pääluokittain
ulkoiset toimintakatteet seuraavasti:
a. Yleishallinnon pääluokka 196.410 €
b. Seurakunnallisen toiminnan pääluokka 438.565 €
c. Hautaustoimen pääluokka 142.200 €
d. Kiinteistötoimen pääluokka 104.800 €
e. Rahoitusosan nettotulot 830.437 €
f. Investointiosan nettomenot 39.000 €
4. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosien 2010 – 2011 toiminta- ja taloussuunnitelmat
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

Tarkistus
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§ 39

Kirkkoneuvosto esittää:
1. Talousarviossa esitetyt luvut ovat kirkkovaltuustoon nähden sitovia
pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetasolla.
2. Hallinnon vyörytyserät, sisäiset korkomenot ja -tulot sekä sisäiset vuokramenot
ja -tulot eivät ole sitovia eriä.
3. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2009 toimintasuunnitelmat ja pääluokittain
ulkoiset toimintakatteet seuraavasti:
a. Yleishallinnon pääluokka 196.410 €
b. Seurakunnallisen toiminnan pääluokka 438.565 €
c. Hautaustoimen pääluokka 142.200 €
d. Kiinteistötoimen pääluokka 104.800 €
e. Rahoitusosan nettotulot 830.437 €
f. Investointiosan nettomenot 39.000 €
4. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosien 2010 – 2011 toiminta- ja taloussuunnitelmat
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Hannu Jolula ja Mattikurvinen jättivät allekirjoitetun ponnen: ”Kirkkovaltuusto
edellyttää, että laaditaan ohjelma Sysmän seurakunnan talouden
tasapainottamiseksi. Ohjelmassa tulee tarkastella myös sitä, millä aikataululla em.
Tasapaino on mahdollista saavuttaa.
Kirkkovaltuusto hyväksyi esitetyn ponnen.

Tarkistus
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Kn 102 §
HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2009
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 2009
talousarvioesityksen ja esittää sen kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi ja
vahvistettavaksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
§ 40

Kirkkoneuvosto esittää:
Kirkkovaltuusto käsittelee ja vahvistaa hautainhoitorahaston vuoden 2009
Talousarvioesityksen.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Tarkistus
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§ 41

KIRKKONEUVOSTON JA KIRKKOVALTUUSTON KEVÄÄN 2009 KOKOUKSET
Kirkkoneuvoston kevään kokoukset: keskiviikkoisin klo 18.30:
21.1., 18.2., 18.3. (tilinpäätös) 15.4. ja 27.5.
Kirkkovaltuuston kevään kokoukset: keskiviikkoisin klo 19.00:
7.1. (järjestäytymiskokous) ja ti 22.4. (tilinpäätös)
Puheenjohtaja esittää:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi

42 §

ILMOITUSASIAT
- Kirkkoherra Petri Tervo jakoi kirkkovaltuuston jäsenille Sanan Aika-kirjat
- Kirkkovaltuuston puheenjohtaja jakoi kirkkovaltuuston jäsenille Suomen
ev. lut. kirkon ilmasto-ohjelma-kirjasen
- Itsenäisyyspäivän seppelenlaskussa seurakuntaa edustavat Kauko Lampinen
ja Merja Virtanen
- Piispa Voitto Huotarin lähtöjuhlassa 6.1.2009 kirkkovaltuustoa edustustavat
Hannu Jolula ja Pekka Koivisto
Puheenjohtaja esittää:
Merkitään tiedoksi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi

§ 43

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja esittää:
Puheenjohtaja antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja päättää kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja piti kiitospuheen kuluneesta vuodesta , antoi valitusosoituksen ja
päätti kokouksen klo 21.05.

Tarkistus

