KUULUTUS
Sulkavan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään seurakuntatalossa
KESKIVIIKKONA 16. PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA 2021 ALKAEN KLO 18.00
Kokouksen asialista on yleisesti nähtävänä taloustoimistossa sen aukioloaikoina yhden viikon ajan 9.
päivästä kesäkuuta 2021 lähtien.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 30 vuorokautta taloustoimiston ilmoitustaululla
sen aukioloaikoina 17. päivästä kesäkuuta 2021 lähtien ja päättyen 19. heinäkuuta 2021.

Sulkavalla 9. päivänä kesäkuuta 2021

Sanna Reponen
Sanna Reponen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

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

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
N:O 2 / 2021

AIKA:

KESKIVIIKKO 16.6.2021 KLO 18.00 – 18.54

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:
Vihavainen Susanna, vs. 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. Vs. kirkkoherra
Susanna Vihavainen piti alkuhartauden, jonka aluksi laulettiin virsi 572; säkeistöt 1 ja2.

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 9.6.2021.
Lisäksi kirkkovaltuuston kokouksesta on tiedotettu kirkollisissa ilmoituksissa Sulkava
lehdessä ja Itä-Savossa viikolla 23/2021.
Kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.

Päätös:

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että läsnä on 12 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 kesäkuuta 2021
lähtien ja päättyen 19. heinäkuuta 2021.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Terhi Vasara ja Taru Piiroinen.

4. §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityslistan työjärjestykseksi.

5. §

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.

Kn päätös:

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

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa tuloveroprosentiksi 1,95 % vuodelle 2022.

6. §

Määräalan maanvuokrasopimuksen jatkaminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Sulkavan seurakunnan sekä Markus Kopsalan ja Johanna Vaulaston välillä on tehty
maanvuokrasopimus, joka päättyy 31.12.2023. Vuokralaiset haluavat jatkaa
vuokrasopimusta seuraavan kolmenkymmenen vuoden ajalle 1.1.2024 – 31.12.2053.
Vuokrattu kesäasunnon tontti sijaitsee seurakunnan omistamalla Niemelä nimisellä tilalla
(768-432-5-153) Sulkavan kunnan Sulkavan kylässä Tuonilahden rannalla, osoitteessa
Luukkaanniementie 49, 58700 Sulkava.
Vuokralaisilla on aikomuksena peruskorjata tontilla jo olevia rakennuksia ja mahdollisesti
laajentaa tai rakentaa lisää rakennuksia alueelle. Seurakunnalla ei ole kyseessä olevalle
vuokratontille muuta käyttötarvetta, joten vuokrasopimusta aikaisemmin laaditun
sopimuksen mukaisilla ehdoilla voidaan jatkaa. Maanvuokrasopimuksen mukaan

seurakunnalla ei ole velvollisuutta vuokra-ajan päättyessä lunastaa vuokralaisen
rakennuksia, rakennelmia, laitteita tai istutuksia. Koska vuokra-aika on yli 10 vuotta,
päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Liitteenä on
maanvuokrasopimusluonnos (Liite 1), jossa on esitetty vuokrauksen ehdot.
Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sulkavan
seurakunta jatkaa Markus Kopsalan ja Johanna Vaulaston kanssa tehtyä
maanvuokrasopimusta tämänhetkisillä sopimusehdoilla ajalle 1.1.2024 – 31.12.2053.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

Kn esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sulkavan seurakunta jatkaa Markus
Kopsalan ja Johanna Vaulaston kanssa tehtyä maanvuokrasopimusta tämänhetkisillä
sopimusehdoilla ajalle 1.1.2024 – 31.12.2053. Päätös alistetaan Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen yksimielisesti.

7. §

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 768432-5-155) 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 2), josta selviää myynnin kohteena olevan määräalan sijainti.
Lisämaa-alue on merkitty sinisellä värillä liitteenä olevaan karttaliitteeseen.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sulkavan
seurakunta myy Veli-Pekka ja Teija Alusniemelle, 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 määräalan
omakotitalokiinteistön lisämaaksi hintaan 2.975 euroa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

Kn esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sulkavan seurakunta myy Veli-Pekka ja
Teija Alusniemelle, Sulkavan kunnan Vilkalahden alueella, osoitteessa Yläkyläntie 4, 58700
Sulkava sijaitsevasta Niemelä -nimisestä kiinteistöstä RN:o 5:153, kiinteistötunnus 768432-5-153, noin 850 m²:n määräalan omakotitalokiinteistön lisämaaksi hintaan 2.975
euroa. Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen yksimielisesti.

8. §

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-asunto-kiinteistön (kiinteistötunnus 768432-75-1) 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. Lisämaa-alue 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 3), josta selviää myynnin kohteena olevan määräalan sijainti.
Lisämaa-alue on merkitty sinisellä värillä liitteenä olevaan karttaliitteeseen.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sulkavan
seurakunta myy Jaakko ja Seija Teerimäelle, 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 määräalan
loma-asuntokiinteistön lisämaaksi hintaan 3.850 euroa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

Kn esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sulkavan seurakunta myy Jaakko ja Seija
Teerimäelle, Sulkavan kunnan Vuoniemen alueella, osoitteessa Vuoniementie 35 B, 58700
Sulkava sijaitsevasta Niemelä -nimisestä kiinteistöstä RN:o 5:153, kiinteistötunnus 768432-5-153, noin 1.100 m²:n määräalan loma-asuntokiinteistön lisämaaksi hintaan 3.850
euroa. Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen yksimielisesti.

9. §

Vuoden 2020 seurakunnan tilinpäätöksen hyväksyminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Liitteenä on Sulkavan seurakunnan Tilinpäätös 2020.
Seurakunnan toimintatuotot vuonna 2020 olivat 260.060,51 euroa ja toimintakulut
649.324,92 euroa. Toimintatuotoista metsätalouden tuotot
131.806,46 euroa ja toimintakuluista henkilöstökulut 359.858,48 euroa olivat suurimmat
erät. Muihin toimintatuottoihin on kirjattu Kanttorila -kiinteistön myynnistä saatu
kauppahinta 56.800,00 euroa. Kirkollisverotuloja kertyi 436.298,88 euroa ja
valtionrahoituksen osuus oli 48.876,00 euroa eli verotulot yhteensä olivat 485.174,88
euroa. Vuosikate oli 91.576,28 euroa positiivinen. Suunnitelman mukaiset poistot olivat

19.518,73 euroa. Tilinpäätöskirjausten jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui ylijäämää
72.057,55 euroa. Ylijäämä tuli suurelta osin Kanttorila -kiinteistön myynnistä saadusta
kauppahinnan tuotosta.
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 72.057,55 euroa kirjataan taseeseen oman pääoman lisäykseksi.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2020, ja että
tilikauden ylijäämä 72.057,55 euroa kirjataan taseeseen oman pääoman lisäykseksi.

10. §

Vuoden 2020 hautainhoitorahaston tilinpäätöksen hyväksyminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Liitteenä on vuoden 2020 hautainhoitorahaston tilinpäätös, sivut 39 - 40.
Hautainhoitorahaston tuloslaskelman toimintatuotot vuonna 2020 olivat 80.632,00 euroa
ja toimintakulut 76.091,20 euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat 4,96 euroa, jolloin
hautainhoitorahaston tilinpäätös muodostui ylijäämäiseksi 4.545,76 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 4.545,76 euroa kirjataan taseeseen oman pääoman lisäykseksi.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2020, ja
että tilikauden ylijäämä 4.545,76 euroa kirjataan taseeseen oman pääoman lisäykseksi.

11. §

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 on
tilintarkastuskertomus (Liite 4).
Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä (KJ 15:9,3).
Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden
seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

Kn esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikön esityksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden
seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden
seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

12. §

Tiedoksi saatettavat asiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Selvitysmies Sami Lahtiluoma ehdottaa, että Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli alkaa
valmistella aloitetta Puumalan seurakunnan liittämiseksi Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan 1.1.2023 lukien ja aloitetta Sulkavan seurakunnan liittämiseksi Savonlinnan
seurakuntaan 1.1.2023 lukien. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli keskustelee
selvityksestä 22.6.2021 istunnon yhteydessä. Elokuussa tuomiokapituli mahdollisesti
päättää seurakuntajakoa koskevien aloitteiden tekemisestä. Niistä pyydetään
seurakunnilta lausunnot. Saatujen lausuntojen jälkeen tuomiokapituli päättää
mahdollisista jatkotoimista. Tuomiokapitulilla on istunto 10.8.2021.
Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä järjestetään lauantaina
2.10.2021 Kouvolan seurakuntakeskuksessa, Savonkatu 40, Kouvola. (Liite 5)

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduiksi.

13. §

Valitusosoitus
Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen.

14. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.54.

Kokouksen puolesta 16.6.2021

Sanna Reponen
puheenjohtaja

Jukka Laukkanen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty kokouksen jälkeen

Terhi Vasara
pöytäkirjantarkastaja

Taru Piiroinen
pöytäkirjantarkastaja

