SULKAVAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSKUTSU

1 / 2021

Sulkavan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään

MAANANTAINA 8. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2021 SEURAKUNTATALOSSA
ALKAEN KLO 17.00
Kokouksessa käsitellään liitteenä olevan esityslistan mukaiset asiat.

Sulkavalla 1. päivänä helmikuuta 2021

Susanna Vihavainen
Susanna Vihavainen
kirkkoneuvoston pj
vs. kirkkoherra

Jukka Laukkanen
Jukka Laukkanen
sihteeri
talouspäällikkö

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä taloustoimiston
ilmoitustaululla 14 vuorokautta 9.2. – 23.2.2021. Otteessa on vain julkiset asiat.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä taloustoimiston
ilmoitustaululla edellä mainitun ajan.

Sulkava ___ . ___ 2021

Susanna Vihavainen
vs. kirkkoherra

SULKAVAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

AIKA:

Maanantai 8.2.2021 klo 17.00 – 18.35

PAIKKA:

Seurakuntatalo

1 / 2021

LÄSNÄOLO:
Jäsenet:

Läsnä Poissa

Henkilökohtainen
varajäsen

Kankkunen Pertti, varapuheenjoht.
Jurvanen Tuula
Marin Tanja
Mikkonen Aku
Nurvo Juhani
Vasara Terhi

x
x
x
x
x
x

Tiippana Jussi
Jaatinen Helga
Björn Hannele
Auvinen Mariannika
Piiroinen Mikko
Pikkusilta Toni

Läsnä

Vihavainen Susanna, puheenjohtaja x
Laukkanen Jukka, sihteeri
x
Muut läsnä olleet:
Reponen Sanna, kirkkovalt. pj.
x (Teams -ohjelman välityksellä)
Suomalainen Paula, kirkkovalt. vpj. x

1. §

Kokouksen avaus

Päätös:

Puheenjohtaja Susanna Vihavainen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden,
jonka aluksi laulettiin virsi 332, säkeistöt 1 ja 4.

2. §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
taloustoimiston ilmoitustaululla 14 vuorokautta 9.2. – 23.2.2021. Otteessa on
vain julkiset asiat.

Päätös:

Kirkkoneuvosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

3. §

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Jurvanen ja Terhi Vasara.

4. §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

5. §

Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Kirkkolain 9 luku 1 § määrää kirkkovaltuuston päätösvallasta ja 10 luku 6 §
kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonnasta. Kirkkovaltuuston päätökset
ovat syntyneet laillisen kokouksen päätöksinä ja ovat lainmukaisia, joten ne
voidaan panna täytäntöön.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkovaltuuston päätökset pannaan täytäntöön.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

6. §

Jumalanpalveluselämän tukiryhmän jäsenten valitseminen vuosille 2021 2022
Valmistelija ja esittelijä:
vs. kirkkoherra Susanna Vihavainen, p. 0400 253 874,
susanna.vihavainen@evl.fi
Kirkkoneuvosto asettaa toimikaudekseen jumalanpalveluselämän tukiryhmän,
johon kuuluvat kirkkoherra, kanttori ja vähintään neljä jäsentä, joista yhden
tulee olla kirkkoneuvoston/kirkkovaltuuston jäsen. Kirkkoneuvosto valitsee
jäsenet työalasta vastaavaa viranhaltijaa kuultuaan sellaisista seurakunnan
jäsenistä, jotka ovat ilmaisseet suostuvansa tähän tehtävään. Tukiryhmän
kokoonkutsujana toimii työalasta vastaava viranhaltija ja tukiryhmä valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan. Tukiryhmän pitämistä kokouksista laaditaan
muistio.

Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto valitsee jumalanpalveluselämän
tukiryhmään kirkkoneuvoston edustajaksi Juhani Nurvon ja lisäksi kolme
jäsentä: Tea Ikonen, Taru Kankkunen ja Hanna Partanen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

7. §

Diakonian tukiryhmän jäsenten valitseminen vuosille 2021 - 2022
Valmistelija ja esittelijä:
vs. kirkkoherra Susanna Vihavainen, p. 0400 253 874,
susanna.vihavainen@evl.fi
Kirkkoneuvosto asettaa toimikaudekseen diakonian tukiryhmän, johon
kuuluvat diakoni ja vähintään neljä jäsentä, joista yhden tulee olla
kirkkoneuvoston/kirkkovaltuuston jäsen. Kirkkoneuvosto valitsee jäsenet
työalasta vastaavaa viranhaltijaa kuultuaan sellaisista seurakunnan jäsenistä,
jotka ovat ilmaisseet suostuvansa tähän tehtävään. Tukiryhmän
kokoonkutsujana toimii työalasta vastaava viranhaltija ja tukiryhmä valitsee

keskuudestaan puheenjohtajan. Tukiryhmän pitämistä kokouksista laaditaan
muistio.
Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto valitsee diakonian tukiryhmään
kirkkoneuvoston edustajaksi Terhi Vasaran ja lisäksi neljä jäsentä: Sirpa Forss,
Risto Laitinen, Ulla Pesonen ja Arja-Riitta Repo.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

8. §

Kasvatuksen tukiryhmän jäsenten valitseminen vuosille 2021 - 2022
Valmistelija ja esittelijä:
vs. kirkkoherra Susanna Vihavainen, p. 0400 253 874,
susanna.vihavainen@evl.fi
Kirkkoneuvosto asettaa toimikaudekseen kasvatuksen tukiryhmän, johon
kuuluvat kasvatustyön seurakuntapastori, lastenohjaaja ja vähintään neljä
jäsentä, joista yhden tulee olla kirkkoneuvoston/kirkkovaltuuston jäsen.
Kirkkoneuvosto valitsee jäsenet työalasta vastaavaa viranhaltijaa kuultuaan
sellaisista seurakunnan jäsenistä, jotka ovat ilmaisseet suostuvansa tähän
tehtävään. Tukiryhmän kokoonkutsujana toimii työalasta vastaava viranhaltija
ja tukiryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Tukiryhmän pitämistä
kokouksista laaditaan muistio.

Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto valitsee kasvatuksen tukiryhmään
kirkkoneuvoston edustajaksi Taru Piiroisen ja lisäksi kolme jäsentä: Minna
Lintunen, Sari Reinikainen ja Liisa Virta.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

9. §

Lähetyksen tukiryhmän jäsenten valitseminen vuosille 2021 - 2022
Valmistelija ja esittelijä:
vs. kirkkoherra Susanna Vihavainen, p. 0400 253 874,
susanna.vihavainen@evl.fi
Kirkkoneuvosto asettaa toimikaudekseen lähetyksen tukiryhmän, johon
kuuluvat kirkkoherra ja vähintään neljä jäsentä, joista yhden tulee olla
kirkkoneuvoston/kirkkovaltuuston jäsen. Kirkkoneuvosto valitsee jäsenet
työalasta vastaavaa viranhaltijaa kuultuaan sellaisista seurakunnan jäsenistä,
jotka ovat ilmaisseet suostuvansa tähän tehtävään. Tukiryhmän
kokoonkutsujana toimii työalasta vastaava viranhaltija ja tukiryhmä valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan. Tukiryhmän pitämistä kokouksista laaditaan
muistio.

Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto valitsee lähetyksen tukiryhmään
kirkkoneuvoston edustajaksi Pertti Kankkusen ja lisäksi viisi jäsentä: Satu
Hölsä, Tea Ikonen, Sanna Reponen, Johanna Räisänen ja Mervi Tiainen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

10. §

Suunnitelma kannettavista kolehdeista ajalle 11.4. – 31.12.2021
Valmistelija ja esittelijä:
vs. kirkkoherra Susanna Vihavainen, p. 0400 253 874,
susanna.vihavainen@evl.fi
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista
kolehdeista. Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa
kirkkojärjestyksen 2 luvun 8 §:n mukaisen suunnitelman
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista. Suunnitelma voidaan
laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi). Suunnitelman
tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit.

Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy ja vahvistaa liitteen 1
mukaisen kolehtisuunnitelman ajalle 11.4. – 31.12.2021.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

11. §

Leirikeskus Tapiola -kiinteistön ja määräalan myynti Timo Huttuselle
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Sulkavan seurakunnalla on ollut myynnissä Tapiolan leirikeskus, Tapiolaniminen kiinteistö RN:o 15:1 (kt. 768-432-15-1) rakennuksineen, sisältäen
sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät. Kiinteistön pinta-ala on
kiinteistörekisteriotteen mukaan 3,0 ha. Kiinteistöllä on päärakennus ja kaksi
majoitusrakennusta, kaksi rantasaunaa, luokkarakennus/varasto,
kioski/varasto, ruokailukatos, venevaja, puuliiteri ja wc-rakennus. Kiinteistö
sijaitsee maanteitse noin viisi kilometriä Sulkavan keskustasta Puumalan
suuntaan, osoitteessa Pieksänlahdentie 334, 58700 Sulkava. Kiinteistö
rajoittuu Saimaan Pihlajaveteen. Muutama yhteydenotto kiinteistöön liittyen
on tullut ja pari asiakasta on käynyt myös paikan päällä tutustumassa
kohteeseen, mutta yhtään ostotarjousta kiinteistöstä ei ole jätetty.
Timo Huttunen otti yhteyttä seurakuntaan ja ilmaisi olevansa kiinnostunut
Tapiolan leirikeskuksen ostamisesta. Lisäksi hän oli kiinnostunut Tapiolaan
liittyvästä noin 17,5 ha:n metsämaa-alueesta (määräala kt. 768-432-5-153) eli
koko alueen pinta-ala olisi noin 20,5 ha. Timo Huttunen on käynyt
tutustumassa alueeseen sekä leirikeskuksen rakennuksiin ja neuvotteluja
koko alueen myymisestä on käyty vuoden 2020 aikana useampaan otteeseen.
Timo Huttunen omistaa Sulkavalla Tiittalan kartanon, jossa järjestetään juhlaja kokoustilaisuuksia sekä majoitustoimintaa. Hänellä on suunnitelmissa
toiminnan laajentaminen ja Tapiolan leirikeskuksen ostaminen ja sen
kunnostaminen/lisärakentaminen mahdollistaisi myös luontomatkailun
kehittämisen Sulkavalla. Tulevaisuudessa alueelle on tarkoitus rakentaa
pienimuotoista mökkimajoitusta, kuitenkin alueen historiaa ja luontoarvoja
kunnioittaen.

Tällä hetkellä alueella on voimassa Taajamayleiskaava. Alueelle kohdistuu
merkintä RM matkailupalvelujen alue. Alue on varattu lomailun, matkailun,
kurssikeskusten yms. tarpeisiin. RM-alueella tapahtuva merkittävä
lisärakentaminen edellyttää asemakaavan laatimista alueelle. Lisäksi
suojeltavan alueen merkinnällä SR/10 on rajattu suurin piirtein koko
rakennuskanta Tapiola-kiinteistön alueella. Merkinnän osoittamalla alueella
ei saa tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka voivat vaarantaa alueen
kulttuuriarvojen vaalimisen tai ominaisluonteen ja erityispiirteiden
säilymisen. Timo Huttunen on ollut suoraan yhteydessä alueen kaavoittajaan
ja on hyvin selvillä alueen kaavoitustilanteesta.
Viime vuosien ajan Tapiolan leirikeskus on ollut käyttämättömänä, lukuun
ottamatta kesäkaudella seurakuntalaisille kerran viikossa järjestettyjä
saunailtoja. Myös seurakunnan omat rippileirit on järjestetty ostopalveluna
muualla, sillä leirikeskuksen majoitustilat eivät ole nykyisten vaatimusten
edellyttämällä tasolla. Leirikeskus vaatisi mittavan peruskorjauksen eikä
seurakunnan ole järkevää lähteä sitä toteuttamaan. Seurakunnalla ei ole tällä
hetkellä leirikeskukselle käyttöä eikä tarvetta käytölle nähdä myöskään
tulevaisuudessa. Kiinteistönvälittäjä on laatinut myytävästä Tapiolakiinteistöstä arviokirjan ja määrittänyt kohteen käyvän arvon (Liite 2).
Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo on tehnyt kauppaa varten lausunnon metsän
arvosta, jossa on määritetty myytävän kohteen metsätalousmaan käypä arvo
(Liite 3).
Timo Huttunen on tehnyt 3,0 ha:n Tapiola-kiinteistöstä ja siihen liittyvästä
noin 17,5 ha:n metsämaa-alueesta 250.000 euron ostotarjouksen. Ostaja on
Timo Huttunen, Tiittalan kartano tai näiden tahojen nimeämä yhtiö. Tarjous
on linjassa myytävästä kohteesta kiinteistönvälittäjän ja
metsänhoitoyhdistyksen määrittämään käypään arvoon nähden.
Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
Sulkavan seurakunta myy Timo Huttuselle, Tiittalan kartanolle tai näiden
tahojen nimeämälle yhtiölle, Sulkavan kunnan Sulkavan kylässä, osoitteessa
Pieksänlahdentie 334, 58700 Sulkava sijaitsevan 3,0 ha:n Tapiola-nimisen
kiinteistön RN:o 15:1 rakennuksineen, kiinteistötunnus 768-432-15-1 ja siihen
liittyvästä Niemelä nimisestä kiinteistöstä RN:o 5:153, kiinteistötunnus 768432-5-153, noin 17,5 ha:n määräalan yhteensä hintaan 250.000 euroa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

12. §

Tiedoksi saatettavat asiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 12.1.2021
päättänyt käynnistää jatkoselvityksen, jonka tarkoituksena on selvittää
Sulkavan seurakunnan ja sen naapuriseurakuntien mahdollisuus
seurakuntaliitokseen. Selvityksessä ovat mukana Juvan, Puumalan ja Sulkavan
seurakunnat. Selvityksessä otetaan huomioon Puumalan ja Sulkavan

seurakuntien osalta myös muut vaihtoehdot kuin näiden kolmen seurakunnan
liitos. Tuomiokapituli on määrännyt selvitysmieheksi KTM Sami Lahtiluoman
ja hän tekee ehdotuksen 31.5.2021 mennessä.
Kirkkohallituksen täysistunto on kokouksessaan 19.1.2021 § 7 myöntänyt
Sulkavan seurakunnalle 21.206 euroa verotulojen täydennysavustusta
vuodelle 2021. Avustus maksetaan kokonaan helmikuussa.
Vainajien kylmiön kylmäkoneikko uusitaan keväällä 2021. Talouspäällikkö on
hyväksynyt Itä-Suomen Kylmälaitepalvelu Oy:n tarjouksen työn
suorittamisesta. Määräraha on varattu talousarvioon.
Sulkavan kirkon kellotapulin ja hautakammion katot tervataan keväällä
2021. Talouspäällikkö on hyväksynyt EP:n Tervapinta Oy:n urakkatarjouksen
tervauksesta. Määräraha on varattu talousarvioon.
Kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 16.2.2021 klo 18.00 alkaen
seurakuntatalossa.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduiksi.

13. §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka on
tämän pöytäkirjan liitteenä.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

14. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35.

Kokouksen puolesta 8.2.2021

Susanna Vihavainen
puheenjohtaja
vs. kirkkoherra

Jukka Laukkanen
sihteeri
talouspäällikkö

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty kokouksen jälkeen

Tuula Jurvanen
pöytäkirjantarkastaja

Terhi Vasara
pöytäkirjantarkastaja

