KUULUTUS
Sulkavan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään seurakuntatalossa
MAANANTAINA 27. PÄIVÄNÄ SYYSKUUTA 2021 ALKAEN KLO 18.00
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SULKAVAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
N:O 3 / 2021

AIKA:

MAANANTAI 27.9.2021 KLO 18.00 – 19.54

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 600; säkeistöt 1 ja 5.

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 20.9.2021.
Lisäksi kirkkovaltuuston kokouksesta on tiedotettu kirkollisissa ilmoituksissa Sulkava
lehdessä ja Itä-Savossa viikolla 38/2021.
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 28. päivästä syyskuuta 2021
lähtien ja päättyen 28. lokakuuta 2021.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Ilkka Partanen ja Jussi Tiippana.

4. §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityslistan työjärjestykseksi.

5. §

Määräalan maanvuokrasopimuksen jatkaminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Sulkavan seurakunnan sekä Eeva-Liisa Laitisen ja Marja-Liisa Tahvanaisen 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, Vilkalahden alueella, osoitteessa
Vilkalahdentie 66, 58700 Sulkava. Vuokrattu tontti on pinta-alaltaan noin 5.000 m², josta
on vuokrattu puolet Laitiselle ja puolet Tahvanaiselle. Keskellä vuokratonttia sijaitsee
paritalorakennus, jonka kumpikin vuokralainen omistaa puoliksi. Lisäksi kummallakin on
muita rakennuksia ja rakennelmia omalla tontillaan. Sekä Laitisen että Tahvanaisen
kanssa laaditaan oma erillinen maanvuokrasopimus kummallakin vuokralla olevasta noin
2.500 m²:n alueesta.
Vuokralaisilla on aikomuksena korjata tontilla jo olevia rakennuksia ja myös 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, on
päätös alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Liitteenä on
maanvuokrasopimusluonnokset (Liite 1 ja Liite 2), joissa on esitetty vuokrauksen ehdot.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sulkavan
seurakunta jatkaa Eeva-Liisa Laitisen ja Marja-Liisa Tahvanaisen 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 Eeva-Liisa
Laitisen ja Marja-Liisa Tahvanaisen 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.

6. §

Määräalan myynti lisämaaksi / Pekka Kohvakka
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Pekka Kohvakka on kiinnostunut ostamaan noin 1.000 m²:n määräalan, omistamansa
Vilkalahdessa sijaitsevan omakotitalokiinteistön (kiinteistötunnus 768-432-63-1)
lisämaaksi. Määräala sijaitsee Sulkavan seurakunnan omistamalla Niemelä -nimisellä
tilalla (768-432-5-153) Sulkavan kunnan Sulkavan kylässä, Vilkalahden alueella,
osoitteessa Vilkalahdentie 60, 58700 Sulkava. Sulkavan seurakunta on myynyt vuonna
1990 Pekka Kohvakalle noin 2.450 m²:n omakotitalotontin, johon tämä noin 1.000 m²:n
määräala on tarkoitus liittää lisämaaksi.

Ostotarjouksen mukaisesti, lähes kolmion muotoinen määräala sijoittuu jo olemassa
olevan kiinteistön ja sen vieressä olevan tien väliselle alueelle. Lisämaa-alue on
metsätalousmaata ja ostotarjoushinta on 3,50 euroa/m² eli yhteensä 3.500 euroa
sisältäen puuston. Myytävällä määräalalla olevan puuston arvo on vähäinen. Seurakunta
on myynyt tänä vuonna Vilkalahden alueelta vastaavanlaisen lisämaa-alueen hintaan 3,50
euroa/m², joten myyntihintaa voidaan pitää hyväksyttävänä. Kiinteistönvälittäjän
lausuntoa ei ole pyydetty, koska kyseessä on arvoltaan pienehkö lisämaan kauppa. 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 Pekka
Kohvakalle myydään Sulkavan kunnan Vilkalahden alueella, osoitteessa Vilkalahdentie 60,
58700 Sulkava sijaitsevasta Niemelä -nimisestä kiinteistöstä RN:o 5:153, kiinteistötunnus
768-432-5-153, noin 1.000 m²:n määräala omakotitalokiinteistön lisämaaksi hintaan 3.500
euroa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

Kn esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sulkavan seurakunta myy Pekka
Kohvakalle, Sulkavan kunnan Vilkalahden alueella, osoitteessa Vilkalahdentie 60, 58700
Sulkava sijaitsevasta Niemelä -nimisestä kiinteistöstä RN:o 5:153, kiinteistötunnus 768432-5-153, noin 1.000 m²:n määräalan omakotitalokiinteistön lisämaaksi hintaan 3.500
euroa. Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen yksimielisesti.

7. §

Sulkavan seurakunnan kirkkovaltuuston lausunto koskien Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulin aloitetta Sulkavan seurakunnan liittämiseksi Savonlinnan seurakuntaan
1.1.2023 lukien
Valmistelija ja esittelijä:
vs. kirkkoherra Susanna Vihavainen, p. 0400 253 874, susanna.vihavainen@evl.fi
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 10.8.2021 § 311 tehnyt aloitteen
(Liite 4) Sulkavan ja Savonlinnan seurakuntien välisen seurakuntajaon muuttamisesta
siten, että Sulkavan seurakunta lakkautetaan ja liitetään vuoden 2023 alusta Savonlinnan
seurakuntaan.
KL 13:1 mukainen aloite syntyi tuomiokapitulin huolesta Sulkavan ja Puumalan
seurakuntien tulevaisuudesta. Jälkimmäistä ollaan liittämässä alueseurakuntana Mikkelin
tuomiokirkkoseurakuntaan.
Tuomiokapituli on pyytänyt aloitteista seurakunnilta lausunnot 1.10.2021 mennessä.
Tuomiokapitulin aloitteen johdosta Sulkavan seurakunnan kirkkovaltuusto antaa
seuraavan lausunnon:
Tuomiokapitulin nimeämän selvitysmiehen, Kirkkopalvelujen kehittämiskonsultti KTM
Sami Lahtiluoman selvityksestä käy ilmi, että Sulkavan seurakunnalla ei ole
mahdollisuuksia selviytyä itsenäisenä seurakuntana tulevaisuudessa. Pääasialliset
perusteet liittyvät seurakunnan laskevaan jäsenmäärään ja taloustilanteeseen.

Sulkavalla asuu iäkästä väestöä, ja luonnollinen poistuma on suurta. Syntyvyys ja
muuttoliike on suhteessa vähäistä, eivätkä kaikki muuttajat kuulu kirkkoon.
Sulkavan seurakunnassa on tällä hetkellä alle 2 000 jäsentä. Jäsenmäärä on laskenut
viiden viime vuoden aikana 315 henkilöllä, kymmenessä vuodessa 525 henkilöllä (20,8 %).
Vuosittain jäsenmäärä on vähentynyt 50-70 hengellä korkean kuolleisuuden ja alhaisen
syntyvyyden vuoksi. Seurakunnan jäsenennuste vuodelle 2030 on 1 574 seurakuntalaista.
Lasku on ollut voimakkaampaa kuin kirkossa keskimäärin.
Selvitysmiehen esityksessä luontevimmaksi liitossuunnaksi katsotaan Savonlinna.
Tuomiokapitulin aloitteessa painotetaan, että yhdistyminen Savonlinnan seurakunnan
kanssa on hallinnollisesti selkeä toteuttaa, koska suurella seurakunnalla on ennestään
kokemusta pienten seurakuntien liittymisestä yhteyteensä. Mm. Enonkosken, Kerimäen,
Punkaharjun ja Rantasalmen seurakunnat ovat aiemmin tehneet tämän ratkaisun.
Enonkoski ja Rantasalmi ovat itsenäisiä kuntia, muut kuuluvat Savonlinnan kaupunkiin.
Sulkavan seurakunnan osalta painavana perusteena on kapitulin näkemyksen mukaan
puuttumiskynnyksen kriteerien täyttyminen. Mm. vuosikate on kahtena tai useampana
vuotena ollut negatiivinen ilman Kirkon keskusrahaston harkinnanvaraisia avustuksia ja
kertaluonteisia eriä.
Sulkavan seurakunnassa ymmärretään esitetyt perusteet seurakuntaliitoksen tarpeesta,
vaikka mieluisinta olisi toki säilyä itsenäisenä.
Enonkoskella, Kerimäellä, Punkaharjulla ja Rantasalmella on käytössä
kappeliseurakuntamalli, Savonrannalla kirkkopiirimalli.
Mikäli liitos toteutuu, niin Sulkavalla toivotaan alueellisen päätöksenteon säilymistä
mahdollisimman pitkälle omassa kappeliseurakunnassa etenkin hengelliseen elämään
liittyvissä asioissa. Savonlinnan seurakunnassa noudatetaan linjajohtamisen periaatetta,
jossa kaikki lopullinen päätöksenteko on keskitetty Savonlinnaan. Sulkavalla puolestaan
korostetaan paikallisosaamisen arvoa – työntekijät tuntevat seurakuntalaiset ja päin
vastoin.
Sulkavan seurakunnassa edellytetään, että oma pappi ja kanttori saisivat keskittyä omiin
jumalanpalveluksiin, toimituksiin ja yhteydenpitoon seurakuntalaisten kanssa. Sulkavan
kirkonkylän lisäksi on tärkeää säilyttää jumalanpalveluselämä Lohilahdella.
Myös diakoni tarvitaan palvelemaan sulkavalaisia, samoin lapsityönohjaaja, jotta lapsien
kerhotoiminta säilyisi. Kerhot houkuttelevat nuoria perheitä kirkon yhteyteen. Sulkavalla
pidetään tärkeänä emäntäpalvelujen säilymistä ja hautausmaiden hoidon hyvää tasoa,
omaa suntiota/seurakuntamestaria.
Sulkavalla nähdään liitoksessa myös myönteisiä mahdollisuuksia siinä, että työalat ja
tapahtumat saisivat vahvistusta suuremmasta seurakunnasta. Savonlinnasta tarvitaan
nuorisotyöntekijä varhaisnuoriso- ja nuorisotyöhön koskien myös koulujen
aamunavauksia. Lähetyssihteeri voisi käydä vierailulla muutaman kerran vuodessa.
Sulkavalla edellytetään, että seurakuntatalo säilyy seurakuntalaisten ja työntekijöiden
käytössä liitoksen jälkeenkin. Sulkavan 200 vuotta vanhaan kirkkoon toimintoja ei voi
siirtää, sillä se on talvella kylmä. Lisäksi sieltä puuttuvat lakisääteiset sosiaalitilat ja työtilat
ylipäänsä. Seurakuntatalo on vihitty kirkolliseksi tilaksi, ja talvikaudella
jumalanpalvelukset pidetään siellä. Myös kasteita, avioliittoon vihkimisiä,
muistotilaisuuksia ja muita seurakuntatilaisuuksia järjestetään seurakuntatalossa.
Sulkavan seurakunnan hautainhoitorahasto on aikoinaan ostanut metsätilan rahastoon
kertyneillä varoilla. Metsätilalta myydään puita laaditun metsäsuunnitelman mukaan ja
saadaan puun myyntituottoja säännöllisin väliajoin. Tämän metsätilan tuottoja tulee
jatkossakin käyttää alkuperäiseen tarkoitukseensa. Asiakkailta perittävät
hautojenhoitomaksut on näin ollen voitu pitää kohtuullisina. Sulkavan seurakunnan
hautainhoidon hoitomaksut ovat tällä hetkellä huomattavasti edullisemmat kuin

Savonlinnan seurakunnassa. Mahdollisen seurakuntaliitoksen yhteydessä tulee edelleen
taata edulliset hautainhoitohinnat Sulkavan seurakunnan alueen hautausmailla.
Mahdollisen seurakuntaliitoksen etuja/haittoja/vaikutuksia käytiin läpi työntekijöiden
kanssa työntekijäkokouksessa 11.2.2021. Henkilöstön virallinen kuuleminen liitosasiassa
pidetään 16.9.2021. Ennen kuulemistilaisuutta henkilöstöllä oli mahdollisuus esittää
kantansa seurakuntaliitoksesta myös kirjallisesti.
Sulkavan seurakuntalaiset ovat saaneet tietoa liitosprosessista seurakunnan kotisivujen
kautta, jossa kukin käänne on uutisoitu, lisäksi lehtijuttujen, Yleisradion ja sosiaalisen
median Facebook -kanavan välityksellä. Kirkollisissa ilmoituksissa Savonlinna-Sulkava liitos oli esillä viikot 34-36/2021.
Lisäksi piispa Seppo Häkkinen ja lakimiesasessori Jyri Klemola vierailivat Sulkavalla
tapaamassa srk:n työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia 8.9.2021.
Yleisöiltaan osallistui lähes 50 henkeä. Videotallenne tilaisuudesta on katsottavissa kaksi
viikkoa seurakunnan kotisivulla 8.-22.9.2021 välisenä aikana (EU:n
saavutettavuusasetuksen raja 14 vuorokautta).
Sulkavan vs. kirkkoherra on antanut medialle runsaasti haastatteluja kuluvan vuoden
aikana.
Sulkavan ja Savonlinnan seurakuntien mahdollista liitosta koskevia lehtijuttuja on julkaistu
Sulkava-lehdessä 9.6., 18.8., 1.9. (kutsu piispan yleisöiltaan), 15.9. Itä-Savossa 9.2., 7.9.,
10.9., Juvan lehdessä 10.6. Yleisradion uutisissa liitosasia oli laajasti esillä 11.8. Keväällä
2021 media pohti myös kolmen maalaisseurakunnan yhdistymistä Juvan, Puumalan ja
Sulkavan paikallislehdissä.
Seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille lähetettiin selvitysmiehen raportti ja
tuomiokapitulin aloitepäätös sekä näitä koskevat tiedotteet toukokuussa ja elokuussa.
Mahdollisiin tarkempiin neuvotteluihin Savonlinnan seurakunnan kanssa pyydetään
Mikkelin tuomiokapitulilta liitoksiin perehtyneen asiantuntijan nimeämistä seurakuntia
tukemaan koskien henkilöstön toimenkuvia, taloutta ja kiinteistöjä, jotta saavutettaisiin
mahdollisimman tasapainoinen lopputulos molempien osapuolten kannalta.
Tuomiokapitulilta tai kirkkohallitukselta pyydetään myös taloudellista tukea
seurakuntaliitoksen siirtymävaiheen kuluihin ja rasitteisiin.
Esitys:

Kirkkoneuvosto käsittelee lausuntoluonnoksen, tekee päätöksen seurakuntaliitoksesta ja
täydentää lausunnon lopulliseen muotoonsa kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.

Päätös:

Sulkavan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti hyväksyä lausuntoluonnoksen omilla
huomioillaan täydennettynä ja esittää kirkkovaltuustolle, että Sulkavan seurakunta
lakkautetaan ja liitetään vuoden 2023 alusta Savonlinnan seurakuntaan.

Kn esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sulkavan seurakunnan kirkkovaltuusto
antaa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille edellä olevan lausunnon, niin että
Sulkavan seurakunta lakkautetaan ja liitetään vuoden 2023 alusta Savonlinnan
seurakuntaan.
Asian käsittelyn aikana seurakuntaliitoksesta käytiin vilkasta keskustelua ja
kirkkoneuvoston lausuntoa täydennettiin yhdellä lauseella. Tämän jälkeen Ilkka Partanen
esitti, että valmistelussa otetaan aikalisä, sillä valmisteluprosessissa on ollut liian nopea
aikataulu. Jussi Tiippana kannatti tehtyä esitystä. Koska kirkkoneuvoston esitykselle oli
tehty kannatettu vastaesitys, suoritettiin äänestys. Suoritetussa äänestyksessä
kirkkoneuvoston esitys tuli päätökseksi äänin 11-2.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen äänestyksen jälkeen äänin 11-2.
Sulkavan seurakunnan kirkkovaltuusto antaa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille
edellä olevan lausunnon, niin että Sulkavan seurakunta lakkautetaan ja liitetään vuoden
2023 alusta Savonlinnan seurakuntaan.

8. §

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

Päätös:

Tiedoksi saatettavia asioita ei ollut.

9. §

Valitusosoitus
Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen.

10. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.54.

Kokouksen puolesta 27.9.2021

Sanna Reponen
puheenjohtaja

Jukka Laukkanen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty kokouksen jälkeen

Ilkka Partanen
pöytäkirjantarkastaja

Jussi Tiippana
pöytäkirjantarkastaja

