SULKAVAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSKUTSU

3 / 2020

Sulkavan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään

MAANANTAINA 21. PÄIVÄNÄ SYYSKUUTA 2020 SEURAKUNTATALOSSA
ALKAEN KLO 17.00
Kokouksessa käsitellään liitteenä olevan esityslistan mukaiset asiat.

Sulkavalla 14. päivänä syyskuuta 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 22.9. – 6.10.2020. 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 21.9.2020 klo 17.00 – 18.23

PAIKKA:

Seurakuntatalo

3 / 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
Jaatinen 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

29. §

Kokouksen avaus

Päätös:

Puheenjohtaja Hanne-Maaria Rentola avasi kokouksen ja piti alkuhartauden,
jonka aluksi laulettiin virsi 509.

30. §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
taloustoimiston ilmoitustaululla 14 vuorokautta 22.9. – 6.10.2020. Otteessa
on vain julkiset asiat.

Päätös:

Kirkkoneuvosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

31. §

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Kankkunen ja Tanja Marin.

32. §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

33. §

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.

34. §

Hautausmaiden ja kiinteistöjen katselmus
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Hautaustoimen ohjesäännön 16 §:n mukaan kirkkoneuvosto huolehtii siitä,
että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan
vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan
hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot
antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan,
1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan
käyttösuunnitelmaa noudatettu;
2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen
toimenpiteiden kanssa;
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti;
4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja
annettujen määräysten mukaista.
Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.
Kirkkoneuvosto suoritti hautausmaiden ja kiinteistöjen katselmuksen
10.6.2020. Talouspäällikkö on laatinut katselmuksesta pöytäkirjan (Liite 1).

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto toteaa, että annettuja sääntöjä ja
ohjeita on noudatettu ja että hautausmaita ja hautoja on hoidettu
sopimusten mukaisesti.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

35. §

Uusien hallinnollisten työjärjestysten ja ohjesääntöjen käsittelyn
keskeyttäminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi

Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 19.3.2020 § 6 Sulkavan seurakunnan
kirkkovaltuuston uuden työjärjestyksen sekä kirkkoneuvoston ja
hautaustoimen uudet ohjesäännöt ja esitti niitä kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.
Kirkolliskokous hyväksyi toukokuussa 2018 uuden kirkkolain sekä uuden
kirkkojärjestyksen, ja niiden oli tarkoitus tulla voimaan sen jälkeen, kun
eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen uudeksi kirkkolaiksi.
Eduskunnan hallintovaliokunta kuitenkin keskeytti kirkkolakiehdotuksen
käsittelyn. Eduskunnan hallintovaliokunta odottaa kirkolta uutta kirkkolain
kokonaisvalmistelua. Tavoitteena on kestävä ja perustuslain kanssa
sopusoinnussa oleva sekä perusteluiltaan nykyisten laatuvaatimusten
mukainen kirkkolain kokonaisuudistus.
Seurakunnissa, seurakuntayhtymissä ja tuomiokapituleissa vireillä olevat
uuteen kirkkolakiin liittyvät valmistelut, kuten uusien hallinnollisten
työjärjestysten ja ohjesääntöjen laatiminen, on Kirkkohallituksen mukaan nyt
syytä keskeyttää. Uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen voimaantulo viivästyy
väistämättä.
Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvoston kokouksessaan 19.3.2020 § 6
hyväksymien Sulkavan seurakunnan kirkkovaltuuston uuden työjärjestyksen
sekä kirkkoneuvoston ja hautaustoimen uusien ohjesääntöjen käsittely
keskeytetään.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

Hanne-Maaria Rentola jääväsi itsensä 36. §:n käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi
Pertti Kankkunen ja pöytäkirjantarkastajana Terhi Vasara.
36. §

Lausunto kirkkoherra Hanne-Maaria Rentolan opintovapaahakemukseen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Hanne-Maaria Rentola hakee virkavapaata opintovapaata varten Sulkavan
seurakunnan kirkkoherran virasta ajalle 4.1.2021 – 31.12.2021. Hänet on
hyväksytty opiskelemaan Ammattiopisto SAMIeduun Liiketoiminnan
perustutkintoon, jossa suoritetaan taloushallinnon linjan mukaiset opinnot.
Opintovapaalain 273/1979 mukaan työntekijällä, jonka päätoiminen
palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on
kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on oikeus saada opintovapaata saman
työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi
vuotta. Jos opintovapaan myöntäminen hakemuksessa tarkoitettuna aikana
tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle, on
työnantajalla oikeus siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään
kuudella kuukaudella tai, milloin on kysymys harvemmin kuin kuuden
kuukauden väliajoin toistuvasta koulutuksesta, enintään siihen saakka, kunnes
seuraava vastaava koulutustilaisuus järjestetään.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapitulille, että kirkkoneuvosto puoltaa opintovapaan
myöntämistä kirkkoherra Hanne-Maaria Rentolalle ajalle 4.1.2021 –
31.12.2021. Samalla kirkkoneuvosto pyytää, että tuomiokapituli määrää
sopivaksi katsovansa henkilön Sulkavan seurakunnan kirkkoherran
viransijaiseksi opintovapaan ajalle.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

37. §

Tiedoksi saatettavat asiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Kirkkoherra on allekirjoittanut Sulkavan kunnan hakeman lausunnon ”Selvitys
naapureiden kuulemisesta”, jonka mukaan Sulkavan seurakunnalla ei ole
huomautettavaa Haapakujan tyhjälle rivitalotontille rakennettavan koiraaitauksen johdosta.
Kirkkoherra on palkannut Katja Suomalaisen osa-aikaisen (50 %) kanttorin
virkaan ajalle 1.9. – 31.12.2020.
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky (Sosteri) on irtisanonut sopimuksen
työterveyshuollon järjestämisestä 1.9.2020 alkaen. Talouspäällikkö on
allekirjoittanut uuden sopimuksen Suomen Terveystalo Oy:n kanssa nykyisen
laajuisista lakisääteisen työterveyshuollon palveluista. Hinnat pysyvät
entisellään 31.12.2021 saakka.
Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä (Liite 2)
järjestetään lauantaina 10.10.2020 Lahden seurakuntatalossa, Kirkkokatu 5,
Lahti. Ilmoittautuminen 21.9. kirkkoneuvoston kokouksessa.
Sulkavan seurakunnan tuloslaskelmaosan toteumavertailu tiliryhmätasolla
ajalla 1.1. - 31.8.2020 saatettiin kirkkoneuvoston jäsenille tiedoksi (Liite 3).

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduiksi.

38. §

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

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

39. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.23.

Kokouksen puolesta 21.9.2020

Hanne-Maaria Rentola
puheenjohtaja
kirkkoherra

Jukka Laukkanen
sihteeri
talouspäällikkö

Pertti Kankkunen
puheenjohtaja § 36

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty kokouksen jälkeen

Pertti Kankkunen
pöytäkirjantarkastaja

Terhi Vasara
pöytäkirjantarkastaja § 36

Tanja Marin
pöytäkirjantarkastaja

