SULKAVAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSKUTSU

1 / 2019

Sulkavan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään

TIISTAINA 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2019 SEURAKUNTATALOSSA
ALKAEN KLO 17.00
Kokouksessa käsitellään liitteenä olevan esityslistan mukaiset asiat.

Sulkavalla 26. päivänä helmikuuta 2019

Hanne-Maaria Rentola
kirkkoneuvoston pj
kirkkoherra

Jukka Laukkanen
sihteeri
talouspäällikkö

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä taloustoimiston
ilmoitustaululla 14 vuorokautta 6.3. – 20.3.2019. Otteessa on vain julkiset asiat.

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

Sulkava ___ . ___ 2019

Hanne-Maaria Rentola
kirkkoherra

SULKAVAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

AIKA:

Tiistai 5.3.2019 klo 17.00 – 17.51

PAIKKA:

Seurakuntatalo

1 / 2019

LÄSNÄOLO:
Jäsenet:

Läsnä Poissa

Henkilökohtainen
varajäsen

Pikkusilta Toni, varapuheenjohtaja
Jurvanen Tuula
Kankkunen Pertti
Marin Tanja
Nurvo Juhani
Vasara Terhi

x
x
x
x
x
x

Mikkonen Aku
Reinikainen Helga
Tiippana Jussi
Björn Hannele
Partanen Ilkka
Piiroinen Taru

Rentola Hanne-Maaria, puheenjoht.
Laukkanen Jukka, sihteeri
x
Muut läsnä olleet:
Reponen Sanna, kirkkovalt. pj.
x
Suomalainen Paula, kirkkovalt. vpj.

Läsnä

x

x

1. §

Kokouksen avaus

Päätös:

Varapuheenjohtaja Toni Pikkusilta avasi kokouksen ja Sanna Reponen piti
alkuhartauden, jonka aluksi laulettiin virsi 54.

2. §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
taloustoimiston ilmoitustaululla 14 vuorokautta 6.3. – 20.3.2019. Otteessa on
vain julkiset asiat.

Päätös:

Kirkkoneuvosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

3. §

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Kankkunen ja Juhani Nurvo.

4. §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

5. §

Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Kirkkolain 9 luku 1 § määrää kirkkovaltuuston päätösvallasta ja 10 luku 6 §
kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonnasta. Kirkkovaltuuston päätökset
ovat syntyneet laillisen kokouksen päätöksinä ja ovat lainmukaisia, joten ne
voidaan panna täytäntöön.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkovaltuuston päätökset pannaan täytäntöön.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

6. §

Jumalanpalveluselämän tukiryhmän jäsenten valitseminen vuosille 2019 2020
Valmistelija ja esittelijä:
kirkkoherra Hanne-Maaria Rentola, p. 0400 253 874, hannemaaria.rentola@evl.fi
Kirkkoneuvosto asettaa toimikaudekseen jumalanpalveluselämän tukiryhmän,
johon kuuluvat kirkkoherra, kanttori ja vähintään neljä jäsentä, joista yhden
tulee olla kirkkoneuvoston jäsen. Kirkkoneuvosto valitsee jäsenet työalasta
vastaavaa viranhaltijaa kuultuaan sellaisista seurakunnan jäsenistä, jotka ovat
ilmaisseet suostuvansa tähän tehtävään. Tukiryhmän kokoonkutsujana toimii
työalasta vastaava viranhaltija ja tukiryhmä valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan. Tukiryhmän pitämistä kokouksista laaditaan muistio.

Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto valitsee jumalanpalveluselämän
tukiryhmään kirkkoneuvoston edustajaksi Juhani Nurvon ja lisäksi kolme
jäsentä: Tea Ikonen, Taru Kankkunen ja Tuomo Kukkonen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

7. §

Diakonian tukiryhmän jäsenten valitseminen vuosille 2019 - 2020
Valmistelija ja esittelijä:
kirkkoherra Hanne-Maaria Rentola, p. 0400 253 874, hannemaaria.rentola@evl.fi
Kirkkoneuvosto asettaa toimikaudekseen diakonian tukiryhmän, johon
kuuluvat diakoni ja vähintään neljä jäsentä, joista yhden tulee olla
kirkkoneuvoston jäsen. Kirkkoneuvosto valitsee jäsenet työalasta vastaavaa
viranhaltijaa kuultuaan sellaisista seurakunnan jäsenistä, jotka ovat ilmaisseet
suostuvansa tähän tehtävään. Tukiryhmän kokoonkutsujana toimii työalasta
vastaava viranhaltija ja tukiryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Tukiryhmän pitämistä kokouksista laaditaan muistio.

Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto valitsee diakonian tukiryhmään
kirkkoneuvoston edustajaksi Terhi Vasaran ja lisäksi viisi jäsentä: Sirpa Forss,
Aila Idström, Ulla Kärkäs, Risto Laitinen ja Arja-Riitta Repo.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

8. §

Kasvatuksen tukiryhmän jäsenten valitseminen vuosille 2019 - 2020
Valmistelija ja esittelijä:
kirkkoherra Hanne-Maaria Rentola, p. 0400 253 874, hannemaaria.rentola@evl.fi
Kirkkoneuvosto asettaa toimikaudekseen kasvatuksen tukiryhmän, johon
kuuluvat kasvatustyön seurakuntapastori, lastenohjaaja ja vähintään neljä
jäsentä, joista yhden tulee olla kirkkoneuvoston jäsen. Kirkkoneuvosto
valitsee jäsenet työalasta vastaavaa viranhaltijaa kuultuaan sellaisista
seurakunnan jäsenistä, jotka ovat ilmaisseet suostuvansa tähän tehtävään.
Tukiryhmän kokoonkutsujana toimii työalasta vastaava viranhaltija ja
tukiryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Tukiryhmän pitämistä
kokouksista laaditaan muistio.

Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto valitsee kasvatuksen tukiryhmään
kirkkoneuvoston edustajaksi Taru Piiroisen ja lisäksi viisi jäsentä: Loviisa
Hintsanen, Satu Hölsä, Harri Mäkelä, Kaarina Virta ja Liisa Virta.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

9. §

Lähetyksen tukiryhmän jäsenten valitseminen vuosille 2019 - 2020
Valmistelija ja esittelijä:
kirkkoherra Hanne-Maaria Rentola, p. 0400 253 874, hannemaaria.rentola@evl.fi
Kirkkoneuvosto asettaa toimikaudekseen lähetyksen tukiryhmän, johon
kuuluvat kirkkoherra ja vähintään neljä jäsentä, joista yhden tulee olla
kirkkoneuvoston jäsen. Kirkkoneuvosto valitsee jäsenet työalasta vastaavaa
viranhaltijaa kuultuaan sellaisista seurakunnan jäsenistä, jotka ovat ilmaisseet
suostuvansa tähän tehtävään. Tukiryhmän kokoonkutsujana toimii työalasta
vastaava viranhaltija ja tukiryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Tukiryhmän pitämistä kokouksista laaditaan muistio.

Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto valitsee lähetyksen tukiryhmään
kirkkoneuvoston edustajaksi Pertti Kankkusen ja lisäksi viisi jäsentä: Satu
Hölsä, Tea Ikonen, Sanna Reponen, Johanna Räisänen ja Mervi Tiainen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

10. §

Sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valitseminen
Valmistelija ja esittelijä:
kirkkoherra Hanne-Maaria Rentola, p. 0400 253 874, hannemaaria.rentola@evl.fi
Savonlinnan seurakunnan sairaalasielunhoidon johtokunnan johtosäännön
mukaan sopijaseurakunnat valitsevat vuorotellen (kaksi seurakuntaa
kerrallaan) johtokuntaan alaan perehtyneistä henkilöistä jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen neljäksi vuodeksi. Toimikausi on 2019 – 2022 ja
vuorossa ovat Parikkalan ja Sulkavan seurakunnat.

Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto valitsee sairaalasielunhoidon
johtokuntaan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi
2019 – 2022.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että se valitsee sairaalasielunhoidon johtokuntaan
jäseneksi seurakuntapastori Aleksi Parkkosen ja hänelle henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Terhi Vasaran toimikaudeksi 2019 – 2022.

11. §

Tiedoksi saatettavat asiat
Sulkavan Sotaveteraanit ry on lakkauttanut yhdistyksen toiminnan ja
päättänyt lahjoittaa jäljelle jääneistä varoista 500,00 euroa Sulkavan
seurakunnan hautainhoitorahastolle ”korvamerkinnällä” sankarihautojen
hoitoon. Lahjoitetut varat käytetään kukkien ostoon sankarihaudoille.
Kirkkohallituksen täysistunto on kokouksessaan 29.1.2019 § 4 myöntänyt
Sulkavan seurakunnalle 23.181 euroa verotulojen täydennysavustusta
vuodelle 2019. Avustus on maksettu kokonaan helmikuussa.
Strategiaseminaari pidetään sunnuntaina 17.3.2019 klo 12.00 – 16.00
seurakuntatalossa. Tilaisuus alkaa messulla klo 10.00.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduiksi.

12. §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka on
tämän pöytäkirjan liitteenä.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

13. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.51.

Kokouksen puolesta 5.3.2019

Toni Pikkusilta
varapuheenjohtaja

Jukka Laukkanen
sihteeri
talouspäällikkö

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty kokouksen jälkeen

Pertti Kankkunen
pöytäkirjantarkastaja

Juhani Nurvo
pöytäkirjantarkastaja

