KUULUTUS
Sulkavan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään seurakuntatalossa
KESKIVIIKKONA 16. PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 2020 ALKAEN KLO 18.00
Kokouksen asialista on yleisesti nähtävänä taloustoimistossa sen aukioloaikoina yhden viikon ajan 9.
päivästä joulukuuta 2020 lähtien.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 30 vuorokautta taloustoimiston ilmoitustaululla
sen aukioloaikoina 17. päivästä joulukuuta 2020 lähtien ja päättyen 18. tammikuuta 2021.

Sulkavalla 9. päivänä joulukuuta 2020

Sanna Reponen
Sanna Reponen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä taloustoimiston ilmoitustaululla
edellä mainitun ajan.
Sulkava ___ . ___ 2021
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vs. kirkkoherra

SULKAVAN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Sulkavan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään seurakuntatalossa
KESKIVIIKKONA 16. PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 2020 ALKAEN KLO 18.00

KOKOUKSEN ESITYSLISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten (5) vaali vuosille 2021 - 2022
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäsenen ja muiden jäsenten varajäsenten (5) vaali
vuosille 2021 - 2022
Vuoden 2020 talousarvion investointiosan muuttaminen
Seurakunnan vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 - 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman
hyväksyminen
Hautainhoitorahaston vuoden 2021 talousarvion hyväksyminen
Tiedoksi saatettavat asiat
Valitusosoitus
Kokouksen päättäminen

Sulkavalla 9. päivänä joulukuuta 2020

Sanna Reponen
Sanna Reponen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

SULKAVAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
N:O 2 / 2020

AIKA:

KESKIVIIKKO 16.12.2020 KLO 18.00 – 19.03

PAIKKA:

SEURAKUNTATALO

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

Poissa

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

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.

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 välityksellä valtuutetuille 9.12.2020.
Lisäksi kirkkovaltuuston kokouksesta on tiedotettu kirkollisissa ilmoituksissa Sulkava
lehdessä ja Itä-Savossa viikolla 50/2020.
Kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.

Päätös:

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että läsnä on 11 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 17. päivästä joulukuuta 2020
lähtien ja päättyen 18. tammikuuta 2021.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Hannele Björn ja Ilkka Partanen.

4. §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityslistan työjärjestykseksi.

5. §

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten (5) vaali vuosille 2021 - 2022
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Kirkkolain 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuuston on toimitettava toimikautensa
ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja
muiden jäsenten vaali.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto toimittaa
1) kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin vuosille 2021 – 2022
2) kirkkoneuvoston muiden jäsenten vaalin vuosille 2021 – 2022.

Kn päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti
1) kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosille 2021 – 2022 Pertti Kankkusen
2) kirkkoneuvostoon vuosille 2021 – 2022 seuraavat jäsenet: Tuula Jurvanen, Tanja
Marin, Aku Mikkonen, Juhani Nurvo ja Terhi Vasara.

6. §

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäsenen ja muiden jäsenten varajäsenten (5)
vaali vuosille 2021 – 2022
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Kirkkolain 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuuston on toimitettava toimikautensa
ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja
muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto toimittaa
1) kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen vaalin vuosille
2021 – 2022
2) kirkkoneuvoston muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosille 2021
– 2022.

Kn päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti
1) kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuosille 2021 –
2022 Jussi Tiippanan
2) kirkkoneuvoston jäsenille vuosille 2021 – 2022 seuraavat henkilökohtaiset
varajäsenet: Helga Jaatinen (jäsen Tuula Jurvanen), Hannele Björn (Tanja Marin),
Mariannika Auvinen (Aku Mikkonen), Mikko Piiroinen (Juhani Nurvo) ja Toni Pikkusilta
(Terhi Vasara).

7. §

Vuoden 2020 talousarvion investointiosan muuttaminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Kirkkovaltuusto/yhteinen kirkkovaltuusto voi muuttaa hyväksymäänsä talousarviota
ainoastaan varainhoitovuoden aikana. Kirkkovaltuusto/yhteinen kirkkovaltuusto päättää
toiminnallisen tavoitteen muutoksesta, määrärahan käyttötarkoituksen muutoksesta,
määrärahan korottamisesta, alentamisesta, poistamisesta tai uuden määrärahan
myöntämisestä sekä tuloarvioiden muutoksista. Investointiosassa
kirkkovaltuusto/yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot
investointihankkeille tai hankeryhmille.
Talousarvion investointiosassa esitetään tuloarviona investointiin saatavaksi arvioitu
rahoitusosuus, joka voi olla avustusta Kirkon keskusrahastolta, EU:lta, valtiolta, muilta
yhteisöiltä tai vakuutuskorvaus, joka liittyy esitettyyn investointihankkeeseen.
Rahoitusosuus merkitään talousarvioon sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan
maksuperusteisesti eli sen vuoden tuloksi, jolloin se arvioidaan maksettavaksi
seurakunnalle.
Kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan oli varattu Sulkavan kirkon
ulkomaalaukseen 400.000 euroa. Hanketta ei kuitenkaan toteutettu, joten määräraha on
järkevintä poistaa. Sulkavan kirkon kirkkosalin puhdistaminen asbestista ja kirkon
lämmityskanaalien uusiminen/korjaaminen tuli maksamaan noin 130.000 euroa, johon
saatiin avustusta Kirkon keskusrahastolta 100.000 euroa. Vuoden 2020 talousarvion
investointiosaan on syytä merkitä 30.000 euron määräraha Sulkavan kirkon asbestitöihin
ja rahoitusosuudeksi 100.000 euroa.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se muuttaa
vuoden 2020 talousarvion investointiosaa siten, että kirkkovaltuusto
1) poistaa 400.000 euron määrärahan Sulkavan kirkon ulkomaalauksesta
2) myöntää 30.000 euron uuden määrärahan Sulkavan kirkon
asbestikorjaukseen
3) merkitsee jo myönnetyn 100.000 euron rahoitusosuuden tuloksi.

Kn päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti ja esittää, että kirkkovaltuusto
hyväksyy vuoden 2020 talousarvion investointiosan muuttamisen esityksen mukaisesti.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen yksimielisesti.

8. §

Seurakunnan vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 - 2023 toiminta- ja
taloussuunnitelman hyväksyminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Talouspäällikkö on koonnut työntekijöiden ja tukiryhmien esityksistä ehdotuksen vuoden
2021 talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2023. Talousarvio
2021 on esityslistan liitteenä.

Talousarvioesityksessä toimintatuotot ovat 200.000 euroa. Toimintakulut ovat 722.820
euroa, jossa on lisäystä 5,4 % verrattuna edellisen vuoden talousarvioon.
Kirkollisverotulot 420.000 euroa ja valtionrahoitus 48.000 euroa eli vuosikate on
miinuksella 75.020 euroa. Suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tilikauden alijäämää
muodostuu 94.620 euroa.
Tulopuolella metsätalouden tuottoja on arvioitu tulevan 150.000 euroa, maksutuottoja
16.800 ja vuokratuottoja 15.500 euroa.
Suurin menoerä ovat henkilöstökulut, joita on budjetoitu 387.820 euroa (lisäystä 1,1 %).
Palveluiden ostoihin käytetään 195.550 euroa (+ 13,3 %) ja aineita ja tarvikkeita hankitaan
102.150 eurolla (+ 9,3 %). Avustuksiin on varattu 10.300 euroa ja muihin toimintakuluihin
24.300 euroa.
Talousarviovuodelle 2021 ei ole suunniteltuja varsinaisia investointeja. Talousarvion
käyttötalousosaan on varattu määrärahat kellotapulin ja hautakammion kattojen
tervaukseen, vainajien kylmiön kylmäkoneiston uusimiseen sekä Sulkavan kirkon
huonokuntoisten ulkopaneelien ja alaholkkalistojen uusimiseen.
Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto käsittelee seurakunnan vuoden 2021
talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2023 ja esittää sen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kn päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti ja esittää, että kirkkovaltuusto
hyväksyy seurakunnan vuoden 2021 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman
vuosille 2022 - 2023.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen yksimielisesti.

9. §

Hautainhoitorahaston vuoden 2021 talousarvion hyväksyminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Hautainhoitorahaston vuoden 2021 talousarvioehdotuksessa toimintatuotot ovat 76.000
euroa ja toimintakulut myös 76.000 euroa. Näin ollen hautainhoitorahaston tilikauden
tulokseksi muodostuu 0-tulos.
Hautojen hoidosta perittävät maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta
aiheutuvien kustannusten suuruiset ja maksujen perusteiden on oltava kaikille samat
(Hautaustoimilaki 2:6,1-2). Hautainhoitosopimusten hoitomaksuhintoja tarkistettiin
vuoden 2019 talousarvion yhteydessä ja hinnat tulivat voimaan 1.1.2019 alkaen. Kaksi
vuotta sitten hautainhoidon hoitomaksuja korotettiin keskimäärin 10 prosentilla, joten
nyt hintojen tarkistamiselle ei ole tarvetta.
Liitteenä on hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2021 (Talousarvio 2021,
sivut 35 – 38).

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvion
vuodelle 2021 ja esittää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kn päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti ja esittää, että kirkkovaltuusto
hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2021.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen yksimielisesti.

10. §

Tiedoksi saatettavat asiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi

Päätös:

Todettiin, että tiedoksi saatettavia asioita ei ollut.

11. §

Valitusosoitus
Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen.

12. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.03.

Kokouksen puolesta 16.12.2020

Sanna Reponen
puheenjohtaja

Jukka Laukkanen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty kokouksen jälkeen

Hannele Björn
pöytäkirjantarkastaja

Ilkka Partanen
pöytäkirjantarkastaja

