SULKAVAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSKUTSU

7 / 2019

Sulkavan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään

KESKIVIIKKONA 2. PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 2019 SEURAKUNTATALOSSA
ALKAEN KLO 19.00
Kokouksessa käsitellään liitteenä olevan esityslistan mukaiset asiat.

Sulkavalla 19. päivänä syyskuuta 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 3.10. – 17.10.2019. 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:

Keskiviikko 2.10.2019 klo 19.00 – 20.15

PAIKKA:

Seurakuntatalo

7 / 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

70. §

Kokouksen avaus

Päätös:

Puheenjohtaja Hanne-Maaria Rentola avasi kokouksen ja piti alkuhartauden,
jonka aluksi laulettiin virsi 397.

71. §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
taloustoimiston ilmoitustaululla 14 vuorokautta 3.10. – 17.10.2019. Otteessa
on vain julkiset asiat.

Päätös:

Kirkkoneuvosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

72. §

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Kankkunen ja Juhani Nurvo.

73. §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

74. §

Lausunto rovastikuntajaon uudistamisesta 1.1.2020 alkaen
Valmistelija ja esittelijä:
kirkkoherra Hanne-Maaria Rentola, p. 0400 253 874, hannemaaria.rentola@evl.fi
Kirkkolain 3 luvun 1 § 2 mom. mukaan hiippakunnat on jaettu rovastikuntiin.
Rovastikuntajaosta päättää tuomiokapituli. Mikkelin hiippakunnassa on tällä
hetkellä seitsemän rovastikuntaa: Mikkelin tuomiorovastikunta, Heinolan,
Kouvolan, Kotkan, Lappeenrannan, Imatran ja Savonlinnan rovastikunnat.
Sulkavan seurakunta kuuluu Savonlinnan rovastikuntaan ja siihen kuuluvat
myös Savonlinnan, Puumalan, Kiteen ja Tohmajärven seurakunnat. Jokaista
rovastikuntaa johtaa lääninrovasti ja Savonlinnan rovastikunnan lääninrovasti
on Tohmajärven seurakunnan kirkkoherra Mikko Lappalainen.
Nykyinen rovastikuntajako on todettu jo pitkään epätarkoituksenmukaiseksi,
mutta tuomiokapituli on jäänyt odottamaan hiippakuntajakoa koskevaa
muutosta. Mikkelin hiippakuntaan kuuluu tällä hetkellä 32 seurakuntaa,
mutta hiippakuntajaon muutoksen jälkeen vuoden 2020 alusta
hiippakunnassa on yhteensä 38 seurakuntaa. Moninkertaisen hallinnollisen
päätöksenteon välttämiseksi on järkevää tehdä rovastikuntauudistus samalla,
kun hiippakuntajakoa koskeva muutos tulee voimaan vuoden 2020 alusta.
Tarkoituksenmukaista on, että Mikkelin hiippakuntaan perustetaan 1.1.2020
alkaen neljä rovastikuntaa: Etelä-Savon, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja
Päijät-Hämeen rovastikunnat. Ne vastaavat alueellisesti hiippakuntaan
kuuluvia neljää maakuntaa. Samalla nykyiset rovastikunnat lakkaavat.
Sulkavan seurakunta kuuluu vuoden 2020 alusta Etelä-Savon rovastikuntaan
ja siihen kuuluvat myös Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, Pieksämäen, Juvan,
Kangasniemen, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Savonlinnan ja Puumalan
seurakunnat.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli haluaa kuulla rovastikuntajaon
muutosehdotuksesta kaikkia hiippakuntaan kuuluvia seurakuntia.
Tuomiokapituli pyytää Mikkelin hiippakuntaan vuoden 2020 alussa kuuluvilta
seurakunnilta lausuntoa edellä esitetystä rovastikuntajaon uudistamisesta.
Lausunto tulee toimittaa tuomiokapitulille 4.10.2019 mennessä. Liitteenä on
lausuntopyyntöön liittyvä Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin istunnon
pöytäkirjanote.

Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapitulille, että Sulkavan seurakunnalla ei ole
huomautettavaa rovastikuntajaon uudistamisesta. Sulkavan seurakunnan
kirkkoneuvosto näkee hyvänä kuulumisen selvästi suurempaan
rovastikuntaan, sillä se mahdollistaa aiempaa paremmin rovastikunnallisen
yhteistoiminnan kehittämisen ja yhteisten koulutustilaisuuksien
järjestämisen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

75. §

Sulkavan kirkon sulkeminen asbestitöiden ajaksi
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Sulkavan kirkon urkujen huollon yhteydessä kesäkuussa havaittiin, että
urkujen takana olevan puhallinlaatikon paloeristelevyt sisältävät asbestia.
Tuolloin oli syytä epäillä, että asbestipölyä on voinut levitä ainakin urkujen
pillistöön. Savonlinnan Saneerauspalvelu Oy:lle annettiin tehtäväksi suorittaa
asbesti- ja haitta-ainekartoitus mahdollisen asbestipölyn leviämisen vuoksi.
Otetut näytteet analysoitiin Wsp-Finland Oy:n toimesta. Asbestianalyysin
tulosten perusteella asbestipölyä löytyi urkujen puhallinpillien sisältä ja myös
urkuparvelta eri kohdista.
Tämän jälkeen päätettiin selvittää, onko kirkossa vielä muita mahdollisia
asbestin lähteitä. Silmämääräisesti todettiin, että maan alla sijaitsevat
lämpökanavat on verhottu asbestisementtilevyllä. Saatujen tulosten
perusteella voitiin todeta, että kaikki lämmitys- ja iv-kanavat, kirkkosali sekä
lämpökeskus ja lämmitysjärjestelmä ovat saastuneet. Ainoastaan sakastista ja
sakastin eteisestä tehty asbestianalyysi ilmanäytteestä ei sisältänyt asbestia.
Savonlinnan Saneerauspalvelu Oy laati Sulkavan kirkon asbesti- ja haittaainetutkimuksesta tutkimusraportin, joka valmistui ja saatiin tiedoksi
seurakuntaan 9.9. Tutkimusraportin toimenpidesuosituksena ehdotettiin
kirkon sulkemista. Heti tämän jälkeen kirkkoherra Hanne-Maaria Rentola
päätti, että Sulkavan kirkko suljetaan toistaiseksi asbestilöydöksen vuoksi.
Lisäksi on huomioitava, että jos kirkon käyttökieltoa ei jatketa, niin
Aluehallintovirasto (AVI) pakottaa puhdastilamittauksen tekemiseen ja tilojen
mahdolliseen siivoamiseen. Nyt tehtyä pyyhintänäytteiden asbestianalyysiä ei
tunneta lainsäädännössä, ainoastaan puhdastilamittaus.
Kirkkoneuvoston kokouksen alussa projektipäällikkö Janne Kaltiainen esitteli
asbestitöiden tämän hetken tilanteen. Sitowise Oy suoritti 27.9. kirkkosalissa
puhdastilamittauksen kolmessa eri kohdassa ja tulokset olivat puhtaat.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto päättää, että Sulkavan kirkko
pidetään suljettuna toistaiseksi. Asbestipitoinen urkujen puhallinlaatikko ja
kaikki saastuneet lämmitys- ja iv-kanavat uusitaan/korvataan tai pinnoitetaan
erillisen korjaustyösuunnitelman mukaisesti. Asbestin purkutyöt ja kirkkosalin
siivous päätettiin antaa Savonlinnan Saneerauspalvelu Oy:n suoritettavaksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

76. §

Leirikeskus Tapiolan laittaminen myyntiin
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt Sulkavan seurakunnan strategian vuosille 2019
– 2023, jonka mukaisesti leirikeskus Tapiola rakennuksineen on päätetty

laittaa myyntiin. Tapiolan kiinteistötunnus on 768-432-15-1 ja kiinteistön
pinta-ala on noin kolme hehtaaria. Leirikeskus Tapiola rajoittuu seurakunnan
omistamaan metsämaahan, jota ei ole tässä yhteydessä tarkoitus laittaa
myyntiin.
Talouspäällikkö on tehnyt kiinteistönvälittäjän kanssa Tapiolassa
katselmuksen 12.9. ja tällöin on tutustuttu kattavasti sekä koko alueeseen
että siellä sijaitseviin kaikkiin rakennuksiin. Kiinteistönvälittäjä tekee
leirikeskus Tapiolasta kirjallisen hinta-arvion, jota voidaan käyttää
myyntihintaa määritettäessä.
Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto päättää kiinteistönvälittäjän
arviolausunnon perusteella, että leirikeskus Tapiolaa ei laiteta myyntiin. Kaikki
Tapiolan käyttökustannukset laitetaan minimitasolle.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

77. §

Kanttorin viran täyttäminen osa-aikaisena (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 kirkkoneuvosto on kokouksessaan3.9.2019, 64 §
päättänyt esittää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille, että
tuomiokapituli antaa Sulkavan seurakunnalle luvan täyttää seurakunnan
kanttorin virka osa-aikaisena (50 %) ajalla 1.10.2019 - 31.5.2020.
Kirkkojärjestyksen mukaan ”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 osa-aikaiseksi taikka tuomiokapitulin päättämäksi määräajaksi jättää
täyttämättä tai täyttää määräajaksi osa-aikaisena.” (KJ 6:1)
Hiippakuntakanttori kiinnittää tilanteessa huomiota seuraaviin seikkoihin:
Onko tilapäiseen osa-aikaiseen virkakokeiluun mahdollista saada pätevä
kanttori näin nopealla aikataululla? Miten kokemusten arviointi tapahtuu? Jos
suunniteltu yhteistyö naapuriseurakuntien kanssa etenee, millaisia
vaikutuksia tällä on seurakunnan elämään ja talouteen?
Tuomiokapituli on kokouksessaan 17.9.2019 § 307 myöntänyt Sulkavan
seurakunnalle oikeuden täyttää kanttorin virka osa-aikaisesti (50 %) ajalle
1.10.2019 – 31.5.2020. Seurakunnan tulee toimittaa 31.5.2020 mennessä
tuomiokapitulille raportti osa-aikaisen kanttorin viran kokeilun kokemuksista
ja mahdollisista jatkotoimista.

Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto päättää ottaa kanttorin virkaan ajalle
1.10.2019 – 31.5.2020 osa-aikaisesti (50 %) musiikkipedagogi Katja
Suomalaisen. Seurakunta toimittaa 31.5.2020 mennessä tuomiokapitulille

raportin osa-aikaisen kanttorin viran kokeilun kokemuksista ja mahdollisista
jatkotoimista.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

78. §

Tiedoksi saatettavat asiat
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Kirkkoneuvoston 18.9.2019 suorittamasta hautausmaiden ja kiinteistöjen
katselmuksesta laadittu pöytäkirja saatettiin kirkkoneuvostolle tiedoksi.
Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakuntien kokous yhteistyön syventämisestä
ja mahdollisesta rakennemuutoksesta pidetään keskiviikkona 16.10.2019 klo
17.00 Sulkavan seurakuntatalossa.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduiksi.

79. §

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

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

80. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

Kokouksen puolesta 2.10.2019

Hanne-Maaria Rentola
puheenjohtaja
kirkkoherra

Jukka Laukkanen
sihteeri
talouspäällikkö

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty kokouksen jälkeen

Pertti Kankkunen
pöytäkirjantarkastaja

Juhani Nurvo
pöytäkirjantarkastaja

