KUULUTUS
Sulkavan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään seurakuntatalossa
TIISTAINA 22. PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 2019 ALKAEN KLO 18.00
Kokouksen asialista on yleisesti nähtävänä taloustoimistossa sen aukioloaikoina yhden viikon ajan 15.
päivästä tammikuuta 2019 lähtien.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 30 vuorokautta taloustoimiston ilmoitustaululla
sen aukioloaikoina 23. päivästä tammikuuta 2019 lähtien ja päättyen 22. helmikuuta 2019.

Sulkavalla 15. päivänä tammikuuta 2019

Hanne-Maaria Rentola
Hanne-Maaria Rentola
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä taloustoimiston ilmoitustaululla
edellä mainitun ajan.
Sulkava ___ . ___ 2019

Hanne-Maaria Rentola
kirkkoherra
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SULKAVAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
AIKA:

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
N:O 1 / 2019

TIISTAI 22.1.2019 KLO 18.00 – 55

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
Piiroinen Mikko
Reinikainen Helga
Summanen Kari
Puheenjohtaja: Kankkunen Pertti §:t 1 – 6
Reponen Sanna §:t 7 - 15
Sihteeri:
Laukkanen Jukka
Muut läsnä olleet:
Rentola Hanne-Maaria, kirkkoherra

1. §

Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kutsun kirkkovaltuuston ensimmäiseen
kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin
valtuutettu. Kokouksen avannee kirkkovaltuuston iältään vanhin valtuutettu Pertti
Kankkunen.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kokouksen alussa on pidettävä alkuhartaus.

Päätös:

Kokouksen avasi kirkkovaltuuston iältään vanhin valtuutettu Pertti Kankkunen.
Kirkkoherra Hanne-Maaria Rentola piti alkuhartauden, jonka aluksi laulettiin virsi 454.

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 postitettu valtuutetuille 15.1.2019.
Lisäksi kirkkovaltuuston kokouksesta on tiedotettu kirkollisissa ilmoituksissa Sulkava
lehdessä ja Itä-Savossa viikolla 3/2019.
Kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.

Päätös:

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että läsnä on 15 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 23. päivästä tammikuuta 2019
lähtien ja päättyen 22. helmikuuta 2019.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Tanja Marin ja Jussi Tiippana.

4. §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityslistan työjärjestykseksi.

5. §

Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosille 2019 - 2020
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja
kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. (Kirkkojärjestys 8 luku 2 §)
Taru Piiroinen esitti, että kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valitaan Sanna Reponen.

Päätös:

Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Sanna Reponen.

6.§

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali vuosille 2019 - 2020
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen
ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. (Kirkkojärjestys 8 luku 2 §)
Kokouksen iältään vanhin valtuutettu johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja on valittu. (Kirkkojärjestys 8 luku 5 §)
Terhi Vasara esitti, että kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi valitaan Paula
Suomalainen.

Päätös:

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Paula Suomalainen.

7. §

Seurakunnan kiinteistökauppojen allekirjoittajat vuosille 2019 - 2022
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Sulkavan seurakunnan puolesta kiinteistökauppojen allekirjoittajina ovat perinteisesti
toimineet talouspäällikkö yhdessä kirkkoneuvoston puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan kanssa.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto valitsee seurakunnan kiinteistökauppojen allekirjoittajiksi vuosille 2019 2022 talouspäällikön yhdessä kirkkoneuvoston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
kanssa.

Kn päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti seurakunnan kiinteistökauppojen allekirjoittajiksi
vuosille 2019 - 2022 talouspäällikön yhdessä kirkkoneuvoston puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan kanssa.

8. §

Jäävittömien arviomiesten (2) ja varajäsenen (1) valitseminen vuosille 2019 - 2022
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi

Seurakunnan tekemiin kiinteistökauppoihin tulee liittää jäävittömien arviomiesten
lausunto myytävän kiinteistön käyvästä arvosta (hyvin pienissä määräalakaupoissa
lausuntoa ei tarvita). Tehtävään tulee valita jäävittömät arviomiehet ja heille varajäsen.
Edellisellä valtuustokaudella jäävittöminä arviomiehinä ovat toimineet metsäasiantuntija
Aki Kemppinen ja rakennusmestari Hannu Huiskonen. He ovat antaneet suostumuksen
myös tälle valtuustokaudelle ja heidän varajäsenekseen suostumuksen on antanut
metsäasiantuntija Annukka Kotsalainen.
Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto toimittaa työjärjestyksensä mukaisesti jäävittömien arviomiesten (2) ja
varajäsenen (1) valitsemisen vuosille 2019 - 2022.

Kn päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti vuosille 2019 - 2022 jäävittömiksi arviomiehiksi Aki
Kemppisen ja Hannu Huiskosen sekä heidän varajäsenekseen Annukka Kotsalaisen.

9. §

Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettaminen vuosille 2019 - 2022
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 §:n mukaan: ”Ensimmäisessä kokouksessaan
kirkkovaltuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien
toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja
kolme varajäsentä.” Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto asettaa työjärjestyksensä mukaisesti suhteellisten vaalien toimittamista
varten vaalilautakunnan vuosille 2019 - 2022.

Kn päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi keskuudestaan suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan vuosille
2019 - 2022 varsinaisiksi jäseniksi; Jari Partanen, Jussi Tiippana ja Sirpa Forss sekä
varajäseniksi; Juhani Nurvo, Hannele Björn ja Taru Piiroinen.

10. §

Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen
valitseminen toimintakaudelle 2019 - 2022
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Nykyisen Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan toimikausi päättyi 31.12.2018. ITalueen johtosäännössä (1§) todetaan seuraavasti:

”Kouvolan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee IT-aluekeskuksen johtokuntaan
toimikaudekseen yhden viranhaltija- tai luottamushenkilöjäsenen ja tälle
henkilökohtaisen varajäsenen.
Kolmen suurimman IT-aluekeskuksen maksajan, jotka ovat Lappeenrannan
seurakuntayhtymä, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymä,
kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kukin IT-aluekeskuksen johtokuntaan
toimikaudekseen yhden viranhaltija- tai luottamushenkilöjäsenen ja tälle
henkilökohtaisen varajäsenen.
Muiden osakasseurakuntien kirkkovaltuustot tai yhteiset kirkkovaltuustot valitsevat,
kukin vuorollaan nimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä, IT- aluekeskuksen
johtokuntaan toimikaudekseen yhden viranhaltija- tai luottamushenkilöjäsenen ja tälle
henkilökohtaisen varajäsenen siten, että näin valitaan yhteensä neljä jäsentä.”
Mikkelin seurakuntayhtymä muuttui Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnaksi 1.1.2014.
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä muuttui Kotka-Kymin seurakunnaksi 1.1.2017. Muut
osakasseurakunnat ovat nykyisessä johtokunnassa Luumäen seurakunta, Mäntyharjun
seurakunta, Parikkalan seurakunta ja Puumalan seurakunta. Näiden jälkeen
aakkosjärjestyksessä neljä seuraavaa osakasseurakuntaa ovat Pyhtään seurakunta,
Ruokolahden seurakunta, Savonlinnan seurakunta ja Sulkavan seurakunta.
Valitut jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet tulee ilmoittaa IT-aluekeskukseen
tietohallintopäällikkö Jyrki Lahdelle 28.2.2019 mennessä.
Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto valitsee Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan jäseneksi talouspäällikkö
Jukka Laukkasen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi kirkkoherra Hanne-Maaria
Rentolan toimintakaudelle 2019 – 2022.

Kn päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan jäseneksi talouspäällikkö
Jukka Laukkasen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi kirkkoherra Hanne-Maaria
Rentolan toimintakaudelle 2019 – 2022.

11. §

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten (5) vaali vuosille 2019 - 2020
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 2019 – 2020
2) kirkkoneuvoston muiden jäsenten vaalin vuosille 2019 – 2020.

Kn päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti
1) kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosille 2019 – 2020 Toni Pikkusillan
2) kirkkoneuvostoon vuosille 2019 – 2020 seuraavat jäsenet: Pertti Kankkunen, Tuula
Jurvanen, Tanja Marin, Juhani Nurvo ja Terhi Vasara.

12. §

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäsenen ja muiden jäsenten varajäsenten (5)
vaali vuosille 2019 - 2020
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
2019 – 2020
2) kirkkoneuvoston muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosille 2019
– 2020.

Kn päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti
1) kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuosille 2019 –
2020 Aku Mikkosen
2) kirkkoneuvoston jäsenille vuosille 2019 – 2020 seuraavat henkilökohtaiset
varajäsenet: Jussi Tiippana (jäsen Pertti Kankkunen), Helga Reinikainen (Tuula
Jurvanen), Hannele Björn (Tanja Marin), Ilkka Partanen (Juhani Nurvo) ja Taru
Piiroinen (Terhi Vasara).

13. §

Tiedoksi saatettavat asiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen on seurakuntatalossa messun yhteydessä
sunnuntaina 27.1.2019 klo 10. Messun jälkeen tarjotaan kirkkokahvit.
Tulevaisuustyöpaja järjestetään maanantaina 4.2.2019 klo 17 seurakuntatalossa.
Tuomiokapitulista hiippakuntadekaani Marko Marttila, lakimiesasessori Jyri Klemola ja
joku hiippakuntasihteereistä tulevat keskustelemaan uusien luottamushenkilöiden ja
seurakunnan työntekijöiden kanssa seurakunnan tulevaisuudesta.
Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöpuheenjohtajiston koulutuspäivä pidetään
lauantaina 16.3.2019 klo 9.30 – 15.30 Lappeenrannassa.
Strategiaseminaari pidetään sunnuntaina 17.3.2019 klo 12.00 – 16.00 seurakuntatalossa.
Tilaisuus alkaa messulla klo 10.00.

Kirkkovaltuutetuille jaettiin kokouksessa ”Entäs nyt - Luottamushenkilönä seurakunnassa
2019 -käsikirja”, jonka on kirjoittanut Era Kurronen.
Kirkkovaltuuston jäsenille jaettiin kokouksessa kirkkovaltuuston työjärjestys, seurakunnan
taloussääntö ja seurakunnan talousarvio vuodelle 2019.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduiksi.

14. §

Valitusosoitus
Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen.

15. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.

Kokouksen puolesta 22.1.2019

Pertti Kankkunen
puheenjohtaja
§:t 1 - 6

Sanna Reponen
puheenjohtaja
§:t 7 - 15

Jukka Laukkanen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty kokouksen jälkeen

Tanja Marin
pöytäkirjantarkastaja

Jussi Tiippana
pöytäkirjantarkastaja

