KUULUTUS
Sulkavan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Sulkavan kirkossa
KESKIVIIKKONA 3. PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA 2020 ALKAEN KLO 19.00
Kokouksen asialista on yleisesti nähtävänä taloustoimistossa sen aukioloaikoina yhden viikon ajan 27.
päivästä toukokuuta 2020 lähtien.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 30 vuorokautta taloustoimiston ilmoitustaululla
sen aukioloaikoina 4. päivästä kesäkuuta 2020 lähtien ja päättyen 6. heinäkuuta 2020.

Sulkavalla 27. päivänä toukokuuta 2020

Sanna Reponen
Sanna Reponen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
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SULKAVAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
N:O 1 / 2020

AIKA:

KESKIVIIKKO 3.6.2020 KLO 19.00 – 19.48

PAIKKA:

SULKAVAN KIRKKO

Läsnäolo:
Valtuutetut:

Läsnä
Björn Hannele
Forss Sirpa
Jurvanen Tuula
Kankkunen Pertti
Marin Tanja
Mikkonen Aku
Nurvo Juhani
Partanen Ilkka
Partanen Jari
Piiroinen Taru
Pikkusilta Toni
Reponen Sanna
Suomalainen Paula
Tiippana Jussi
Vasara Terhi
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Varavaltuutetut: Heinola Marja
Jaatinen Helga
Piiroinen Mikko
Puheenjohtaja: Reponen Sanna
Sihteeri:
Laukkanen Jukka
Muut läsnä olleet:
Rentola Hanne-Maaria, kirkkoherra

1. §

Kokouksen avaus
Kokouksen avannee kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sanna Reponen.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kokouksen alussa on pidettävä alkuhartaus.

Päätös:

Kokouksen avasi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sanna Reponen. Kirkkoherra HanneMaaria Rentola piti alkuhartauden, jonka lopuksi laulettiin virsi 571; 1. säkeistö.

2. §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan alkuhartauden jälkeen toimitetaan
nimenhuuto.
Kun nimenhuuto on toimitettu, todetaan, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.
Kirkkojärjestyksen 8. luvun 5.1. mukaan kutsun kirkkovaltuuston kokoukseen antaa
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Saman KJ:n 8.5.2.
mukaan kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kutsu, luettelo käsiteltävistä asioista ja esityslista on laitettu seurakunnan
ilmoitustaululle ja lähetetty sähköpostin kautta valtuutetuille 27.5.2020.
Lisäksi kirkkovaltuuston kokouksesta on tiedotettu kirkollisissa ilmoituksissa Sulkava
lehdessä ja Itä-Savossa viikolla 22/2020.
Kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.

Päätös:

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että läsnä on 13 valtuutettua viidestätoista
valtuutetusta. Tämän jälkeen kirkkovaltuuston puheenjohtaja totesi kokouksen
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. §

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
Kirkkojärjestyksen 7. luvun 6. pykälän mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla.
Kirkkolain 25. luvun 3. pykälän mukaan tarkastettu pöytäkirja on pidettävä yleisesti
nähtävänä vähintään kolmenkymmenen päivän ajan.
Kokouskuulutuksessa on ilmoitettu, että tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
taloustoimistossa sen aukioloaikoina 30 päivän ajan 4. päivästä kesäkuuta 2020 lähtien
ja päättyen 6. heinäkuuta 2020.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Tanja Marin ja Hannele Björn.

4. §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityslistan työjärjestykseksi.

5. §

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.

Kn päätös:

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

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa tuloveroprosentiksi 1,95 % vuodelle 2021.

6. §

Vuoden 2019 seurakunnan tilinpäätöksen hyväksyminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Liitteenä on vuoden 2019 seurakunnan tilinpäätöskertomus (Tasekirja 2019).
Seurakunnan toimintatuotot vuonna 2019 olivat 225.839,37 euroa ja toimintakulut
669.080,53 euroa. Toimintatuotoista metsätalouden tuotot
154.264,40 euroa ja toimintakuluista henkilöstökulut 410.398,44 euroa olivat suurimmat
erät. Kirkollisverotuloja kertyi 429.289,71 euroa ja valtionrahoituksen osuus oli 49.284,00
euroa eli verotulot yhteensä olivat 478.573,71 euroa. Vuosikate oli 23.303,10 euroa
positiivinen. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 17.433,07 euroa. Tilinpäätöskirjausten
jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui ylijäämää 5.870,03 euroa.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto
-

esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä kirjataan taseeseen oman pääoman
lisäykseksi

-

allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi

-

saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastuksen jälkeen edelleen kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi

Kn päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikön esityksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että
tilikauden ylijäämä 5.870,03 euroa kirjataan taseeseen oman pääoman lisäykseksi.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2019, ja että
tilikauden ylijäämä 5.870,03 euroa kirjataan taseeseen oman pääoman lisäykseksi.

7. §

Vuoden 2019 hautainhoitorahaston tilinpäätöksen hyväksyminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Liitteenä on vuoden 2019 hautainhoitorahaston tilinpäätös (Tasekirja 2019, sivut 38 - 39).
Hautainhoitorahaston tuloslaskelman toimintatuotot vuonna 2019 olivat 76.765,00 euroa
ja toimintakulut 75.117,63 euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat 5,72 euroa, jolloin
hautainhoitorahaston tilinpäätös muodostui ylijäämäiseksi 1.653,09 euroa.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto
-

esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä kirjataan taseeseen oman pääoman
lisäykseksi

-

allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi

-

saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastuksen jälkeen edelleen kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi

Kn päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikön esityksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että
tilikauden ylijäämä 1.653,09 euroa kirjataan taseeseen oman pääoman lisäykseksi.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2019, ja
että tilikauden ylijäämä 1.653,09 euroa kirjataan taseeseen oman pääoman lisäykseksi.

8. §

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 antoi 22.5.2020
tilintarkastuskertomuksen. Siinä hän esittää lausuntonaan, että tilinpäätös voidaan
hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus tarkastetulta tilikaudelta. Liitteenä on
tilintarkastuskertomus (Liite 1).
Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä (KJ 15:9,3).

Kn esitys:

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

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden
seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

9. §

Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakuntien seurakuntajaon muuttamisen valmistelun
aloittaminen
Valmistelija ja esittelijä:
kirkkoherra Hanne-Maaria Rentola, p. 0400 253 874, hanne-maaria.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 (liitteenä) 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 osa-aikaisen 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.

Kn päätös:

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

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että Sulkavan seurakunta alkaa valmistella yhdessä
Juvan ja Puumalan seurakuntien kanssa yhteistä aloitetta seurakuntajaon muutoksesta
kirkkohallitukselle. Valmistelun aloittaminen edellyttää, että Juvan ja Puumalan
seurakuntien kirkkovaltuustot tekevät vastaavan päätöksen.

10. §

Tiedoksi saatettavat asiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Kari Summanen on irtisanoutunut kirkkovaltuuston varajäsenen luottamustoimesta
paikkakunnalta pois muuttamisen vuoksi.
Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä järjestetään lauantaina
10.10.2020 Lahden seurakuntatalossa, Kirkkokatu 5, Lahti. (ohjelma liitteenä)

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduiksi.

11. §

Valitusosoitus
Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen.

12. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.48.

Kokouksen puolesta 3.6.2020

Sanna Reponen
Sanna Reponen
puheenjohtaja

Jukka Laukkanen
Jukka Laukkanen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty kokouksen jälkeen

Tanja Marin
Tanja Marin
pöytäkirjantarkastaja

Hannele Björn
Hannele Björn
pöytäkirjantarkastaja

