SULKAVAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSKUTSU

6 / 2019

Sulkavan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään

TIISTAINA 3. PÄIVÄNÄ SYYSKUUTA 2019 SEURAKUNTATALOSSA
ALKAEN KLO 17.00
Kokouksessa käsitellään liitteenä olevan esityslistan mukaiset asiat.

Sulkavalla 21. päivänä elokuuta 2019

Hanne-Maaria Rentola
Hanne-Maaria Rentola
kirkkoneuvoston pj
kirkkoherra

Jukka Laukkanen
Jukka Laukkanen
sihteeri
talouspäällikkö

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä taloustoimiston
ilmoitustaululla 14 vuorokautta 4.9. – 18.9.2019. 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 3.9.2019 klo 17.00 – 18.21

PAIKKA:

Seurakuntatalo

6 / 2019

LÄSNÄOLO:
Jäsenet:

Läsnä Poissa

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

x
x
x
x
x
x

Henkilökohtainen
varajäsen

Läsnä

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

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

x

59. §

Kokouksen avaus

Päätös:

Puheenjohtaja Hanne-Maaria Rentola avasi kokouksen ja piti alkuhartauden,
jonka aluksi laulettiin Päivärukous ja virsi 923.

60. §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
taloustoimiston ilmoitustaululla 14 vuorokautta 4.9. – 18.9.2019. Otteessa on
vain julkiset asiat.

Päätös:

Kirkkoneuvosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

61. §

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tanja Marin ja Terhi Vasara.

62. §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

63. §

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.

64. §

Kanttorin viran osa-aikaistaminen (50 %) ajalla 1.10.2019 – 31.5.2020
Valmistelija ja esittelijä:
kirkkoherra Hanne-Maaria Rentola, p. 0400 253 874, hannemaaria.rentola@evl.fi
Sulkavan seurakunnan kanttori Kaija Ravolainen on siirtymässä eläkkeelle
1.10.2019 alkaen.
Kirkkojärjestys 6:1 määrittelee seurakunnan henkilöstöä koskien seuraavasti:
”Seurakunnassa tulee olla kirkkoherran, kanttorin ja diakonian virka.
Kanttorin ja diakonian virka voidaan kirkkolain 6 luvun 52 §:ssä sanotuilla
perusteilla tuomiokapitulin suostumuksella perustaa tai muuttaa osaaikaiseksi taikka tuomiokapitulin päättämäksi määräajaksi jättää täyttämättä
tai täyttää määräajaksi osa-aikaisena.” Kirkkolain 6 luvun 52 §:n perusteeksi
mainitaan tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Sulkavan seurakunnassa
taloudelliset syyt ovat selvät. Henkilöstömenoihin kuluu noin 90 %
seurakunnan verotuloista. Seurakunnan jäsenistön vanhentuessa on
esimerkiksi kuorotoiminta hiipunut merkittävästi aiemmasta. Seurakunnan
nykyisessä taloudellisessa tilanteessa henkilöstökustannukset ovat liian
suuret. Seurakunnan luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa käydyissä
seurakunnan tulevaisuutta koskevissa keskusteluissa on ollut yksimielisyys
siitä, että säästöjä henkilöstökustannuksista haetaan ensisijaisesti
eläköitymisten kautta. Nykyisen kanttorin eläköityminen mahdollistaa hyvän
hetken kokeilla kanttorin tehtävän osa-aikaista täyttämistä. Syksyn ja ensi
kevään aikana voitaisiin kokeilla kanttorin viran täyttämistä osa-aikaisesti
(50%), ja sen aikana arvioida, pystytäänkö seurakunnan toimintaa
toteuttamaan riittävän monipuolisesti osa-aikaisen kanttorin työpanoksella.

Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto esittää Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulille, että tuomiokapituli antaa Sulkavan seurakunnalle luvan
täyttää seurakunnan kanttorin virka osa-aikaisena (50 %) ajalla 1.10.2019 31.5.2020.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

65. §

Kirje Juvan ja Puumalan seurakuntien kirkkoneuvostoille
Valmistelija ja esittelijä:
kirkkoherra Hanne-Maaria Rentola, p. 0400 253 874, hannemaaria.rentola@evl.fi
Sulkavan seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.6.2019
seurakunnalle strategian vuosille 2019 - 2023. Strategian mukaan
taloudellisten resurssien riittämisen turvaamiseksi ”Tiedustelemme Juvan ja
Savonlinnan seurakuntien halukkuutta yhteistyöhön ja seurakuntaliitokseen
sekä selvitämme mahdollisen yhteistyön vaikutuksia toimintaan ja
kustannuksiin.”

Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto lähettää liitteenä olevan kirjeen
Juvan ja Puumalan seurakuntien kirkkoneuvostoille.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

66. §

Hautausmaiden ja kiinteistöjen katselmus
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Hautaustoimen ohjesäännön 16 §:n mukaan kirkkoneuvosto huolehtii siitä,
että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan
vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan
hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot
antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan,
1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan
käyttösuunnitelmaa noudatettu;
2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen
toimenpiteiden kanssa;
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti;
4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja
annettujen määräysten mukaista.
Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto suorittaa hautausmaiden ja
kiinteistöjen katselmuksen 18.9.2019 klo 12 alkaen ja laatii katselmuksesta
erillisen pöytäkirjan.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

67. §

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

Kanttori Kaija Ravolainen on irtisanoutunut 1.8.2019 päivätyllä kirjeellä
Sulkavan seurakunnan kanttorin virasta 1.10.2019 alkaen vanhuuseläkkeelle
siirtymisen vuoksi.
Talouspäällikkö on allekirjoittanut 16.8.2019 Puukuljetus Virta Oy:n hakeman
lausunnon ”Selvitys naapureiden kuulemisesta”, jonka mukaan Sulkavan
seurakunnalla ei ole huomautettavaa kyseisen huoltohallia koskevan
rakennushankkeen johdosta.
Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä järjestetään
lauantaina 5.10.2019 Mikkelin seurakuntakeskuksessa. Ilmoittautuminen
talouspäällikölle 18.9.2019 mennessä.
Sulkavan seurakunnan tuloslaskelmaosan toteumavertailu tiliryhmätasolla
ajalla 1.1. - 31.8.2019 saatettiin kirkkoneuvoston jäsenille tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduiksi.

68. §

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

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

69. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.21.

Kokouksen puolesta 3.9.2019

Hanne-Maaria Rentola
puheenjohtaja
kirkkoherra

Jukka Laukkanen
sihteeri
talouspäällikkö

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty kokouksen jälkeen

Tanja Marin
pöytäkirjantarkastaja

Terhi Vasara
pöytäkirjantarkastaja

