SULKAVAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSKUTSU

3 / 2021

Sulkavan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään

MAANANTAINA 7. PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA 2021 SEURAKUNTATALOSSA
ALKAEN KLO 18.00
Kokouksessa käsitellään liitteenä olevan esityslistan mukaiset asiat.

Sulkavalla 31. päivänä toukokuuta 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 8.6. – 22.6.2021. 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 7.6.2021 klo 18.00 – 20.05

PAIKKA:

Seurakuntatalo

3 / 2021

LÄSNÄOLO:
Jäsenet:

Läsnä Poissa

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

x
x
x
x
x
x

Henkilökohtainen
varajäsen

Läsnä

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

Vihavainen Susanna, puheenjohtaja x
Laukkanen Jukka, sihteeri
x
Muut läsnä olleet:
Reponen Sanna, kirkkovalt. pj.
x
Suomalainen Paula, kirkkovalt. vpj.

x

29. §

Kokouksen avaus

Päätös:

Puheenjohtaja Susanna Vihavainen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden,
jonka aluksi laulettiin virsi 397; säkeistöt 1, 2 ja 6.

30. §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
taloustoimiston ilmoitustaululla 14 vuorokautta 8.6. – 22.6.2021. 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 Mariannika Auvinen ja Tanja Marin.

32. §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

33. §

Kirkkoneuvoston alaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosilomien
vahvistaminen kesäkaudelle 2021
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 2021. Vuosilomalista
(Liite 1) esitetään kirkkoneuvoston kokouksessa.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto vahvistaa viranhaltijoiden ja
työntekijöiden vuosilomat kesäkaudelle 2021 lomalistan mukaisesti.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

34. §

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 2021
suunnitelluista seurakunnan puukaupoista. Tarjoukset pyydettiin
toimittamaan 24.5.2021 klo 16.00 mennessä suljetussa kirjekuoressa Sulkavan
seurakunnan taloustoimistoon. Annettuun määräaikaan mennessä saatiin
kuuden eri metsäyhtiön tarjoukset. Talouspäällikkö ja kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Pertti Kankkunen avasivat saapuneet tarjoukset heti
tarjousajan päätyttyä. Tarjousten avaamisesta laadittiin ja allekirjoitettiin
tarjousten avauspöytäkirja.
Metsäasiantuntija Annukka Mesiäinen teki tarjousvertailun annettuun
määräaikaan mennessä saapuneista tarjouksista (Liite 2). Talouspäällikkö
tarkasti vielä yhdessä Mesiäisen 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 3.894 m³, josta
ensiharvennusta 1.357 m³, harvennusta 552 m³ ja avohakkuuta 1.985 m³.
Harvennusta ja hakkuuta tehdään yhteensä 40,4 hehtaarin alueella.
Saadut ostotarjoushinnat olivat paremmuusjärjestyksessä seuraavat:
Tarjouksen tekijä
Stora Enso Oyj
UPM-Kymmene Oyj
Harvestia Oy + Versowood Oy
Koskitukki Oy
Metsä Group Oyj

Katkonta-aineistosta laskettu hinta-arvio
154.153,00 €
150.342,50 €
144.473,50 €
144.033,00 €
137.141,95 €

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy katkonta-aineiston
perusteella lasketun Stora Enso Oyj:n parhaan ostotarjouksen, arvioidulta
kauppahinnaltaan 154.153,00 €, sekä valtuuttaa talouspäällikön
allekirjoittamaan metsänhakkuusopimuksen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

35. §

Aloite seurakunnan työterveyspalvelusopimuksen laajentamisesta
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Seurakunnan työntekijät ovat tehneet aloitteen työterveyshuollon
sopimuksen laajentamisesta (Liite 3). Aloitteessa vaaditaan, että
yleislääkäritasoisen työterveyshuollon sisältävä sopimus on otettava käyttöön
Sulkavan seurakunnan työntekijöille mahdollisimman pian. Aloitteen on
allekirjoittanut kuusi seurakunnan työntekijää.
Sulkavan seurakunnalla on tällä hetkellä voimassa oleva
työterveyspalvelusopimus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa (Liite 4). Palvelu
sisältää ennaltaehkäisevät ja lakisääteiset työterveyshuollon palvelut.
Lakisääteisiin työterveyshuollon palveluihin sisältyy mm.
• työpaikkaselvityksen tekeminen
• toimintasuunnitelman laatiminen
• lakisääteiset terveystarkastukset (alku- ja määräaikaistarkastukset)
• työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen
• työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutukseen ohjaaminen
• erikoislääkärien konsultaatiot ja tutkimukset ennaltaehkäisevässä
työterveyshuollossa
• tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus (mm. terveys- ja
turvallisuusasiat)
• erilaiset todistukset ja lausunnot
• sairauspoissaolojen ja työtapaturmien seuranta
• lakisääteiset rokotukset
• ennaltaehkäisevä yksilö- ja ryhmätoiminta (työterveyspsykologi ja
työfysioterapeutti)
• työhyvinvointia edistävä toiminta
Työterveyspalvelusopimusta on mahdollista laajentaa, jolloin siihen
sisältyisivät myös yleis- ja työterveyslääkäritasoiset sairaanhoidon palvelut
(palvelutasona esim. Terveystalo Auttava). Palveluihin sisältyisivät mm.
sairaanhoitoon liittyvät työterveyspsykologin ja työfysioterapeutin palvelut,
laboratoriotutkimukset, kliinis- ja kliinisneurofysiologiset tutkimukset,
röntgentutkimukset, ultraäänitutkimukset, rokotukset, pienkirurgiset
yleislääkäritasoiset toimenpiteet vastaanotoilla sekä toimenpiteisiin liittyvät
lääkkeet lääkärin vastaanottojen yhteydessä.

Tällä hetkellä on käynnissä Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin päättämä
liitosselvityksen tekeminen Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakuntajaon
muuttamisesta. Mahdollisesta tulevasta seurakuntaliitoksesta riippuen, on
myös mahdollista, että työterveyspalvelujen toteuttaja vaihtuu. Tässä
vaiheessa on järkevää odottaa tuomiokapitulin ja Kirkkohallituksen
seurakuntajaon muuttamisesta tekemä päätös ja tarkastella seurakunnan
työterveyspalvelusopimuksen muuttamista vasta sen jälkeen.
Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto päättää, että tehdään
samansisältöinen työterveyspalvelusopimus kuin mahdollisella
liitosseurakunnalla jo on, kunhan Kirkkohallitus on tehnyt päätöksen
seurakuntajaon muuttamisesta. Jos seurakuntaliitosta ei tule, niin
työterveyshuollon tilannetta tarkastellaan uudelleen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

36. §

Toimikunnan nimeäminen seurakuntajaon muuttamista koskevan
lausunnon laatimista varten
Valmistelija ja esittelijä:
vs. kirkkoherra Susanna Vihavainen, p. 0400 253 874,
susanna.vihavainen@evl.fi
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt 12.1.2021 selvityksen
tekemisestä Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakuntajaon muuttamisesta.
Kapituli on KJ 13:2,1 mukaisesti määrännyt selvitysmiehen tutkimaan ko.
asiaa ja tekemään ehdotuksen 31.5.2021 mennessä. Tarkastelun alla on
Sulkavan seurakunnan liittyminen Juvan ja Puumalan seurakuntien kanssa
yhteen, toisena vaihtoehtona on Sulkavan seurakunnan liittyminen
Savonlinnan seurakuntaan. Tuomiokapituli arvioi tilannetta ehkä jo kesäkuun
aikana ja tekee mahdollisesti aloitteen seurakuntajaon muuttamisesta.
Kapituli pyytää lausunnot seurakuntien kirkkovaltuustoilta. Lausunto on
mahdollista laatia virkamiestyönä tai niin, että kirkkoneuvosto nimeää
toimikunnan, joka laatii lausunnon kirkkovaltuuston kokousta varten, tai
muulla seurakunnan valitsemalla tavalla.

Esitys:

Kirkkoherra esittää, että Sulkavan seurakunnan kirkkoneuvosto nimeää
toimikunnan Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakuntajaon muuttamista
koskevan lausunnon laatimiseksi Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti. Perustettavaan
toimikuntaan nimettiin Sanna Reponen, Pertti Kankkunen, Paula
Suomalainen, Ilkka Partanen, vs. kirkkoherra Susanna Vihavainen ja
talouspäällikkö Jukka Laukkanen.

37. §

Lausunto seurakuntapastori Aleksi Parkkosen virkavapaahakemukseen
Valmistelija ja esittelijä:
vs. kirkkoherra Susanna Vihavainen, p. 0400 253 874,
susanna.vihavainen@evl.fi
Pastori Aleksi Parkkoselle on annettu viranhoitomääräys Jyväskylän
seurakunnan (Palokan alueseurakunta) seurakuntapastorin virkaan 1.7.2021
lukien. Virkaan sisältyy kuuden kuukauden koeaika, jonka vuoksi Aleksi
Parkkonen hakee virkavapaata nykyisestä Sulkavan seurakunnan
seurakuntapastorin virasta ajalle 1.7.-31.12.2021. Pastori Aleksi Parkkonen
pyytää Sulkavan seurakunnan kirkkoneuvoston lausuntoa
virkavapaahakemukseen Mikkelin hippakunnan tuomiokapitulin käsittelyä
varten.

Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapitulille, että kirkkoneuvosto puoltaa virkavapaan
myöntämistä seurakuntapastori Aleksi Parkkoselle.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

38. §

Määräalan myynti lisämaaksi / Veli-Pekka ja Teija Alusniemi
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Veli-Pekka ja Teija Alusniemi ovat kiinnostuneet ostamaan noin 850 m²:n
määräalan, omistamansa Saimaan rannalla sijaitsevan omakotitalokiinteistön
(kiinteistötunnus 768-432-5-155) lisämaaksi. Määräala sijaitsee Sulkavan
seurakunnan omistamalla Niemelä -nimisellä tilalla (768-432-5-153),
Vilkalahden alueella Ruunanpäänniemessä, osoitteessa Yläkyläntie 4, 58700
Sulkava.
Ostotarjouksen mukaisesti kolmion muotoinen määräala sijoittuu jo olemassa
olevan kiinteistön pohjoispuolelle. Rantaviivaa ei tule lisää. Lisämaa-alue on
metsätalousmaata ja ostotarjoushinta on 3,50 euroa/m² eli yhteensä 2.975
euroa sisältäen puuston. Ostaja vastaa määräalan lainhuudatuksesta ja
lohkomisesta aiheutuvista kustannuksista.
Liitteenä on kartta (Liite 5), josta selviää myynnin kohteena olevan määräalan
sijainti. Lisämaa-alue on merkitty sinisellä värillä liitteenä olevaan
karttaliitteeseen.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
Veli-Pekka ja Teija Alusniemelle myydään Sulkavan kunnan Vilkalahden
alueella, osoitteessa Yläkyläntie 4, 58700 Sulkava sijaitsevasta Niemelä nimisestä kiinteistöstä RN:o 5:153, kiinteistötunnus 768-432-5-153, noin 850
m²:n määräala omakotitalokiinteistön lisämaaksi hintaan 2.975 euroa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

39. §

Määräalan myynti lisämaaksi / Jaakko ja Seija Teerimäki
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Jaakko ja Seija Teerimäki ovat kiinnostuneet ostamaan noin 1.100 m²:n
määräalan, omistamansa Saimaan rannalla sijaitsevan loma-asuntokiinteistön (kiinteistötunnus 768-432-75-1) lisämaaksi. Määräala sijaitsee
Sulkavan seurakunnan omistamalla Niemelä -nimisellä tilalla (768-432-5-153),
Vuoniemen alueella, osoitteessa Vuoniementie 135 B, 58700 Sulkava.
Ostotarjouksen mukaisesti määräala sijoittuu jo olemassa olevan kiinteistön
rannan vastaiselle puolelle tontin yläosaan. Rantaviivaa ei tule lisää. Lisämaaalue on metsätalousmaata ja ostotarjoushinta on 3,50 euroa/m² eli yhteensä
3.850 euroa sisältäen puuston. Lisämaa-aluetta jää rasittamaan tiealue, jota
kautta on kulku viereiselle naapurin loma-asuntotontille. Ostaja vastaa
määräalan lainhuudatuksesta ja lohkomisesta aiheutuvista kustannuksista.
Liitteenä on kartta (Liite 6), josta selviää myynnin kohteena olevan määräalan
sijainti. Lisämaa-alue on merkitty sinisellä värillä liitteenä olevaan
karttaliitteeseen.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
Jaakko ja Seija Teerimäelle myydään Sulkavan kunnan Vuoniemen alueella,
osoitteessa Vuoniementie 35 B, 58700 Sulkava sijaitsevasta Niemelä nimisestä kiinteistöstä RN:o 5:153, kiinteistötunnus 768-432-5-153, noin
1.100 m²:n määräala loma-asuntokiinteistön lisämaaksi hintaan 3.850 euroa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

40. §

Tuloveroprosentin (=kirkollisvero) määrääminen vuodelle 2022
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Kirkkovaltuuston on vuosittain vahvistettava talousarviovuoden
tuloveroprosentti. Sulkavan seurakunnan tuloveroprosentti vuonna 2021 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 2020 tilinpäätös oli
72.058 euroa ylijäämäinen, mutta se tuli Kanttorila -kiinteistön myynnistä
saaduista tuotoista. Vuonna 2019 seurakunta teki 5.870 euroa ylijäämäisen
tilinpäätöksen, joten veroprosentin korottamiseen vuodelle 2022 ei ole
välitöntä tarvetta. Lisäksi Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on

käynnistänyt jatkoselvityksen, jonka tarkoituksena on selvittää Sulkavan
seurakunnan ja sen naapuriseurakuntien mahdollisuus seurakuntaliitokseen.
Myöskään käynnissä olevan liitosselvityksen vuoksi ei ole järkevää lähteä
muuttamaan tällä hetkellä voimassa olevaa tuloveroprosenttia.
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 2022.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa
tuloveroprosentiksi 1,95 % vuodelle 2022.

41. §

Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
vuodelta 2020
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Kirkkoneuvosto jätti 6.4.2021 vuoden 2020 tilinpäätöksen tilintarkastajien
tarkastettavaksi. Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n tilintarkastaja Taina
Törrönen suoritti 20.5.2021 vuoden 2020 tilien ja hallinnon tarkastuksen ja
laati tilintarkastuskertomuksen. Siinä hän esittää lausuntonaan, että
tilinpäätös voidaan hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus
tarkastetulta tilikaudelta. Liitteenä (Liite 7) 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 2020 tilinpäätöksen ja myöntää
vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

42. §

Tiedoksi saatettavat asiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Pastori Sallamari Hyrkäs on palkattu kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä
leiriteologin määräaikaiseen virkasuhteeseen päivärippikoululeirin ajalle 7.6. –
16.6.2021.
Hautausmaiden ja kiinteistöjen katselmus suoritetaan maanantaina
14.6.2021 klo 16.00 alkaen Lohikosken hautausmaalla, jonka jälkeen siirrytään
Sulkavan kirkonkylän hautausmaille.

Kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 16.6.2021 klo 18.00 alkaen
seurakuntatalossa.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduiksi.

43. §

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

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

44. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.

Kokouksen puolesta 7.6.2021

Susanna Vihavainen
puheenjohtaja
vs. kirkkoherra

Jukka Laukkanen
sihteeri
talouspäällikkö

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty kokouksen jälkeen

Mariannika Auvinen
pöytäkirjantarkastaja

Tanja Marin
pöytäkirjantarkastaja

