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Sulkavan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään

MAANANTAINA 25. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2020 TEAMS -VIESTINTÄOHJELMAN
VÄLITYKSELLÄ ALKAEN KLO 17.00
Kokouksessa käsitellään liitteenä olevan esityslistan mukaiset asiat.

Sulkavalla 18. päivänä toukokuuta 2020

Hanne-Maaria Rentola
Hanne-Maaria Rentola
kirkkoneuvoston pj
kirkkoherra

Jukka Laukkanen
Jukka Laukkanen
sihteeri
talouspäällikkö

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä taloustoimiston
ilmoitustaululla 14 vuorokautta 26.5. – 9.6.2020. Otteessa on vain julkiset asiat.

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

Sulkava ___ . ___ 2020

Hanne-Maaria Rentola
kirkkoherra

SULKAVAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

AIKA:

Maanantai 25.5.2020 klo 17.00 – 18.36

PAIKKA:

Seurakuntatalo

2 / 2020

LÄSNÄOLO:
Jäsenet:

Läsnä Poissa

Pikkusilta Toni, varapuheenjohtaja
Jurvanen Tuula
Kankkunen Pertti
Marin Tanja
Nurvo Juhani
Vasara Terhi

x
x
x
x
x
x

Henkilökohtainen
varajäsen

Läsnä

Mikkonen Aku
Reinikainen Helga
Tiippana Jussi
Björn Hannele
Partanen Ilkka
Piiroinen Taru

Rentola Hanne-Maaria, puheenjoht. x
Laukkanen Jukka, sihteeri
x
Muut läsnä olleet:
Reponen Sanna, kirkkovalt. pj.
x
Suomalainen Paula, kirkkovalt. vpj. x

14. §

Kokouksen avaus

Päätös:

Puheenjohtaja Hanne-Maaria Rentola avasi kokouksen ja piti alkuhartauden,
jonka aluksi laulettiin virsi 571.

15. §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
taloustoimiston ilmoitustaululla 14 vuorokautta 26.5. – 9.6.2020. Otteessa on
vain julkiset asiat.

Päätös:

Kirkkoneuvosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

16. §

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Jurvanen ja Pertti Kankkunen.

17. §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

18. §

Avant hautausmaatraktorin hankinta
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Vuoden 2019 talousarvion investointiosaan oli varattu 65.000 euroa
hautausmaatraktorin hankintaan. Traktorista pyydettiin tarjoukset ja
tarjousten perusteella päätettiin hankkia Avant 750 DLX hautausmaatraktori.
Traktorin hinta kaivurin ja muiden lisälaitteiden kanssa oli 65.424 euroa.
Seurakuntaan oli jo aikaisemmin vuonna 2013 hankittu hieman pienempi
Avant 640 DLX traktori, joka nyt on siirretty Lohikosken hautausmaalle. Nyt
hankittu traktori oli hinnaltaan edullisin ja hankintaa puolsi myös se, että
samat lisälaitteet soveltuvat molemmissa traktoreissa käytettäviksi. Lisäksi
vuonna 2013 hankitusta traktorista on pelkästään myönteisiä kokemuksia.
Viime vuonna hankitun Avant 750 DLX traktorin hankintaan oli siis hyväksytty
määräraha talousarviossa, mutta hankintapäätös oli jäänyt kirkkoneuvostossa
käsittelemättä. Tilintarkastuksen yhteydessä asia oli huomattu ja nyt
kirkkoneuvosto käsittelee asian ja tekee päätöksen jälkikäteen.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy vuonna 2019 tehdyn
Avant 750 DLX hautausmaatraktorin hankinnan hinnaltaan 65.424 euroa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

19. §

Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokousedustajien valinta
Valmistelija ja esittelijä:
kirkkoherra Hanne-Maaria Rentola, p. 0400 253 874, hannemaaria.rentola@evl.fi
Sulkavan seurakunta on Suomen Lähetysseura ry:n jäsen. SLS ry pyytää
seurakuntaamme nimeämään enintään kaksi edustajaa vuosikokoukseen, joka
pidetään lauantaina 22. elokuuta 2020 alkaen klo 12.00 Helsingissä.
Vuosikokous on Suomen Lähetysseuran ylin päättävä elin. Kokouksen
tarkempi paikka ilmoitetaan vuosikokouskutsussa, joka lähetetään
kesäkuussa.
Edustajaa valittaessa on pyydetty huomioimaan se, että kokous tullaan
mahdollisesti toteuttamaan etäosallistumisena digitaalisia järjestelmiä
hyödyntäen. Edustajien ilmoittaminen avataan kesäkuussa. Yksityiskohtaiset
ohjeet annetaan vuosikokouskutsun yhteydessä kesäkuussa.

Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan viralliset
edustajat 22.8.2020 Helsingissä pidettävään Suomen Lähetysseura ry:n
vuosikokoukseen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että se valitsee seurakunnan virallisiksi edustajiksi
Pertti ja Taru Kankkusen 22.8.2020 Helsingissä pidettävään Suomen
Lähetysseura ry:n vuosikokoukseen.

20. §

Kirkkoneuvoston alaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosilomien
vahvistaminen kesäkaudelle 2020
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Työnantaja määrää vuosilomien ajankohdan vahvistamalla lomajärjestyksen.
Talouspäällikkö ja kirkkoherra ovat laatineet yhdessä työntekijöiden kanssa
ehdotuksen kesäajan vuosilomajärjestykseksi vuodelle 2020. Vuosilomalista
(Liite 1) esitetään kirkkoneuvoston kokouksessa.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto vahvistaa viranhaltijoiden ja
työntekijöiden vuosilomat kesäkaudelle 2020 lomalistan mukaisesti.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

21. §

Puukauppatarjoukset ja puiden myynti
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Talouspäällikkö on yhdessä Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ry:n kanssa
pyytänyt tarjoukset leimausselosteen mukaisesti vuodelle 2020
suunnitelluista seurakunnan puukaupoista. Tarjoukset pyydettiin
toimittamaan 14.5.2020 klo 16.00 mennessä suljetussa kirjekuoressa Sulkavan
seurakunnan taloustoimistoon. Annettuun määräaikaan mennessä saatiin
kuuden eri metsäyhtiön tarjoukset. Talouspäällikkö ja kirkkoneuvoston jäsen
Pertti Kankkunen avasivat saapuneet tarjoukset heti tarjousajan päätyttyä.
Tarjousten avaamisesta laadittiin ja allekirjoitettiin pöytäkirja.
Puumarkkinapaikka Kuutioon tarjouksen jättivät myös JLM-Trans Oy ja UPM
Metsä. Tarjouspyyntöön oli kirjattu seuraavasti: ”Tarjoukset toimitetaan
14.5.2020 klo 16 mennessä suljetussa kirjekuoressa Sulkavan seurakuntaan
osoitteeseen Vilkaharjuntie 1, 58700 Sulkava. Tarjouksen on oltava voimassa
26.5.2020 saakka.” JLM-Trans Oy:n ja UPM Metsän tarjoukset hylättiin, koska
niitä ei toimitettu tarjouspyynnön mukaisesti seurakuntaan ja myös
tarjousten voimassaoloaika oli vain 21.5.2020 saakka. Puiden myynnistä
tehtiin päätös 25.5.2020 pidetyssä kirkkoneuvoston kokouksessa.
Metsäasiantuntija Annukka Kotsalainen teki tarjousvertailun annettuun
määräaikaan mennessä saapuneista tarjouksista. Talouspäällikkö tarkasti vielä
yhdessä Kotsalaisen kanssa tehdyn tarjousvertailun. Tarjouspyynnössä oli
mainittu, että tarjousten vertailussa käytetään katkonnan huomioon ottavaa
arviolaskelmaa. Katkonnan vertailu perustuu kerättyyn katkonta-aineistoon
(SilvaPro –arviolaskelma). Katkonta-aineiston perusteella lasketut hinnat
toimivat päätöksenteon pohjana.
Suunnitellun puukaupan arvioitu hakkuukertymä on yhteensä 3.136 m³, josta
ensiharvennusta 872 m³, harvennusta 1.120 m³ ja avohakkuuta 937 m³ sekä

siemenpuuhakkuuta 207 m³. Harvennusta ja hakkuuta tehdään yhteensä 41,0
hehtaarin alueella.
Saadut ostotarjoushinnat olivat paremmuusjärjestyksessä seuraavat:
Tarjouksen tekijä
MHY + Versowood Oy
Harvestia Oy + Versowood Oy
Stora Enso Oyj
Koskitukki Oy
Metsä Group Oyj

Katkonta-aineistosta laskettu hinta-arvio
113.343,90 €
110.646,00 €
105.695,20 €
105.172,00 €
99.112,95 €

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy katkonta-aineiston
perusteella lasketun Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ry:n ja Versowood Oy:n
(yhteistarjous) parhaan ostotarjouksen arvioidulta kauppahinnaltaan
113.343,90 € sekä valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan
metsänhakkuusopimuksen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

22. §

Kanttorin viran osa-aikaistaminen (50 %)
Valmistelija ja esittelijä:
kirkkoherra Hanne-Maaria Rentola, p. 0400 253 874, hannemaaria.rentola@evl.fi
Sulkavan seurakunta sai Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta luvan
täyttää kanttorin viran osa-aikaisena (50 %) ajalla 1.10.2019 - 31.5.2020.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli edellytti, että tästä kokeilusta laaditaan
raportti toukokuun 2020 loppuun mennessä. (Liite 2: Raportti
tuomiokapitulille osa-aikaisen kanttorin viran kokeilusta Sulkavan
seurakunnassa 1.10.2019 - 31.5.2020.) Raportissa kirkkoneuvosto päätyy
toteamaan, että Sulkavan seurakunnan musiikkielämän suunnitteluun ja
toteutukseen riittää osa-aikainen (50 %) kanttorin virka. Perusteina tälle
muutokselle esitetään seurakunnan toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia.
Seurakuntalaisten vähentyessä ja ikääntyessä kirkon kuoron toiminta on
loppunut. Myös muu toiminta, kuten seurakuntapiirit ja -kerhot ovat
vähentyneet merkittävästi. Muut työntekijät ovat pystyneet hoitamaan
joitakin kanttorin tehtäviä. Seurakunnan taloudellinen tilanne on heikentynyt
jatkuvasti verotulojen vähentyessä. Meneillään oleva koronapandemian
ennakoidaan heikentävän taloutta entistä nopeammin. Osa-aikainen (50 %)
kanttori pystyy vastaamaan seurakunnan musiikkielämän
kokonaissuunnittelusta, jumalanpalveluselämästä ja toimituksista.

Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto
1) lähettää liitteenä olevan raportin ”Raportti tuomiokapitulille osa-aikaisen
kanttorin viran kokeilusta Sulkavan seurakunnassa 1.10.2019 - 31.5.2020”
tiedoksi Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille
2) esittää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille pyynnön, että
tuomiokapituli myöntää Sulkavan seurakunnalle luvan muuttaa kanttorin

virka osa-aikaiseksi (50 %) kanttorin viraksi. Jos Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapituli myöntää luvan, kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,
että kirkkovaltuusto muuttaa Sulkavan seurakunnan kanttorin viran osaaikaiseksi (50 %) kanttorin viraksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

23. §

Tuloveroprosentin (=kirkollisvero) määrääminen vuodelle 2021
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Kirkkovaltuuston on vuosittain vahvistettava talousarviovuoden
tuloveroprosentti. Sulkavan seurakunnan tuloveroprosentti vuonna 2020 on
1,95 %. Seurakunnan on ilmoitettava verohallitukselle talousarviovuonna
sovellettava veroprosentti viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17.
päivänä.
Veroprosenttia määrättäessä perusteena voidaan käyttää kolmen vuoden
toiminnan ja talouden suunnittelussa päätettyjä toiminnan, tulojen ja
kustannusten sekä rahoituksen linjauksia. Sulkavan seurakunta on vielä tällä
hetkellä velaton seurakunta ja tuloveroprosenttia korotettiin viimeksi 0,20
prosenttiyksiköllä vuonna 2014. Seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätös oli
58.458 euroa alijäämäinen, mutta edellisenä tilikautena seurakunta teki 5.870
euroa ylijäämäisen tilinpäätöksen, joten veroprosentin korottamiseen
vuodelle 2021 ei ole välitöntä tarvetta.
Sulkavan seurakunnan tämän vuoden budjetoitu kirkollisverotulo on 420.000
euroa ja valtionrahoituksen osuus 48.000 euroa eli budjetoidut verotulot ovat
yhteensä 468.000 euroa.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto tekee esityksen
kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa tuloveroprosentiksi 1,95 % vuodelle 2021.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa
tuloveroprosentiksi 1,95 % vuodelle 2021.

24. §

Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
vuodelta 2019
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Kirkkoneuvosto jätti 19.3.2020 vuoden 2019 tilinpäätöksen tilintarkastajien
tarkastettavaksi. Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n tilintarkastaja Taina
Törrönen suoritti 29.4.2020 vuoden 2019 tilien ja hallinnon tarkastuksen ja
laati tilintarkastuskertomuksen. Siinä hän esittää lausuntonaan, että
tilinpäätös voidaan hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus
tarkastetulta tilikaudelta. Liitteenä (Liite 3) on tilintarkastuskertomus.

Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä (KJ 15:9,3).
Esitys:

Talouspäällikkö esitti, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myöntää
vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

25. §

Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakuntien seurakuntajaon muuttamisen
valmistelun aloittaminen
Valmistelija ja esittelijä:
kirkkoherra Hanne-Maaria Rentola, p. 0400 253 874, hannemaaria.rentola@evl.fi
Sulkavan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti 9.12.2019 osallistua Juvan,
Puumalan ja Sulkavan seurakuntien seurakuntajaon muuttamisen
selvitykseen.
Selvitystyö alkoi ohjausryhmän kokouksella 10.1.2020 selvitystyön tekijäksi
valitun kehittämiskonsultti Sami Lahtiluoman Kirkkopalvelut ry:stä johdolla.
Selvitystyön tavoitteiksi asetettiin selvittää, miten uusi yhteinen seurakunta
tulisi toimimaan sekä kuvata toiminnan, talouden, henkilöstön ja kiinteistöjen
nykytilaa ja miten näitä kaikkia alueita voisi uudessa seurakunnassa kehittää.
Lisäksi selvityksen tavoitteena todettiin olevan löytää suuntaviivat ja
perustelut, joiden avulla voitaisiin edetä.
Selvitystyötä tehtiin keskustellen kussakin seurakunnassa, seurakuntien
edustajista koostuvissa yhteisissä ryhmissä sekä Juvan ja Sulkavan osalta myös
seurakuntalaisille avoimissa info- ja keskusteluryhmissä. Puumalassa
vastaavaa ei koronavirusepidemian takia toteutettu. Selvitystyön raportti
(Liite 4) valmistui 7.5.2020.
Raportissa nähdään nykytilan keskeisiksi ongelmiksi seurakunnissa
jäsenkehitys, syntyvyys, ja niistä johtuen supistuva talous, jotka tuovat
jatkossa tarpeen edelleen supistaa henkilöstöä. Vähäisen ja osin myös osaaikaisen henkilöstön nähdään tekevän toiminnasta haavoittuvaista. Edelleen
talouden sanotaan vaikuttavan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen.
Toiminnan ryhmien kuvataan olevan yhä pienempiä. Raportissa tuodaan myös
esille, miten heikentyvä talous vaikeuttaa kiinteistöistä huolehtimista.
Raportti toteaa vielä, miten jokainen seurakunta hoitaa kuitenkin itsenäiselle
seurakunnalle kuuluvia lakisääteisiä tehtäviä, hallintoa ja byrokratiaa sekä
tekee omat hankinnat.
Raportissa kehittämiskonsultti Sami Lahtiluoma perustelee liitosta
seuraavasti:
1) Seurakuntien olisi hyvä yhdistää toimintansa ja resurssinsa. Se mahdollistaisi
jatkossa nykyistä paremmin sopeutumisen laskevaan jäsenyyteen ja

talouteen sekä töiden järjestelyyn. Lisäksi mahdollisuus nykyistä suurempiin
toiminnan ryhmiin on tärkeä.
2) Pelkkä yhteistyö ei riitä, eikä mahdollista tarvittavia säästöjä, koska jokaisen
seurakunnan rakenne säilyisi silti nykyisellään. Yhteistyörakenteessa
haasteeksi nousee myös johtaminen.
3) Seurakuntien välimatkat eivät ajallisesti ole lopulta niin pitkiä. Nytkin
seurakuntien sisäisiin matkoihin voi kulua tunti johonkin kaukaisempaan
paikkaan. Moni työntekijä on myös valmis liikkuvampaan työhön.
4) Talous voidaan yhdessä sopeuttaa, koska lähivuosina tulee eläköitymisiä.
5) Kolmen yhdistyneen seurakunnan liitos olisi todennäköisesti välivaihe, mutta
neuvotteluasema seuraavaan liitokseen lienee kuitenkin parempi
tulevaisuudessa kuin jokaisella yksinään. Lisäksi seurakunnille olisi hyötyä
siitä, että ne ovat jo saaneet luotua yhtenäistä toimintakulttuuria keskenään.
Raportissa esitetään ehdotus jatkoprosessista, mikäli seurakunnat päättävät
jatkaa varsinaisiin liitosneuvotteluihin, jonka tuloksena syntyisi aloite
seurakuntajaon muutoksesta kirkkohallitukselle sekä liitossopimus, jossa
seurakunnat sopivat tulevasta organisaatiosta ja sen linjauksista.
Kehittämiskonsultti Sami Lahtiluoma esittää liitteenä olevan raportin
mukaisesti, että: Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakunnat alkavat valmistella
yhteistä aloitetta seurakuntajaon muutoksesta kirkkohallitukselle.
Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle,
että Sulkavan seurakunta alkaa valmistella yhdessä Juvan ja Puumalan
seurakuntien kanssa yhteistä aloitetta seurakuntajaon muutoksesta
kirkkohallitukselle.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

Toni Pikkusilta saapui kokoukseen 26. §:n käsittelyn aikana.
26. §

Tiedoksi saatettavat asiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Kirkkohallituksen täysistunto on kokouksessaan 21.4.2020 § 50 myöntänyt
Sulkavan seurakunnalle rakennusavustusta Sulkavan kirkon kirkkosalin ja
lämmityskanaalien asbestipurku- ja puhdistustöihin 100.000 euroa.
Kirkkoherra on palkannut Katja Suomalaisen osa-aikaisen (50 %) kanttorin
virkaan ajalle 1.6. – 31.8.2020.
Sallamari Hyrkäs on palkattu leiriteologin määräaikaiseen virkasuhteeseen
rippikoululeirin ajalle 1.6. – 10.6.2020.

Kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 3.6.2020 klo 19.00 alkaen
Sulkavan kirkossa.
Hautausmaiden ja kiinteistöjen katselmus suoritetaan keskiviikkona
10.6.2020 klo 17.00 alkaen Lohikosken hautausmaalla, jonka jälkeen siirrytään
Sulkavan kirkonkylän hautausmaille.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduiksi.

27. §

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

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

28. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.36.

Kokouksen puolesta 25.5.2020

Hanne-Maaria Rentola
puheenjohtaja
kirkkoherra

Jukka Laukkanen
sihteeri
talouspäällikkö

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty kokouksen jälkeen

Tuula Jurvanen
pöytäkirjantarkastaja

Pertti Kankkunen
pöytäkirjantarkastaja

