KUULUTUS
Sulkavan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään seurakuntatalossa
MAANANTAINA 9. PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 2019 ALKAEN KLO 18.00
Kokouksen asialista on yleisesti nähtävänä taloustoimistossa sen aukioloaikoina yhden viikon ajan 2.
päivästä joulukuuta 2019 lähtien.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 30 vuorokautta taloustoimiston ilmoitustaululla
sen aukioloaikoina 10. päivästä joulukuuta 2019 lähtien ja päättyen 9. tammikuuta 2020.

Sulkavalla 2. päivänä joulukuuta 2019

Sanna Reponen
Sanna Reponen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä taloustoimiston ilmoitustaululla
edellä mainitun ajan.
Sulkava ___ . ___ 2020

Hanne-Maaria Rentola
kirkkoherra
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SULKAVAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
AIKA:

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
N:O 3 / 2019

MAANANTAI 9.12.2019 KLO 18.00 – 18.48

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

Varavaltuutetut: Heinola Marja
Jaatinen Helga
Piiroinen Mikko
Summanen Kari

Poissa
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x
x
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x
x
x
x
x
x
x

x

Tuula Jurvasen varajäsen

Puheenjohtaja: Reponen Sanna
Sihteeri:
Laukkanen Jukka
Muut läsnä olleet:
Rentola Hanne-Maaria, 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. Seurakuntapastori
Aleksi Parkkonen piti alkuhartauden ennen kokousta tarjotun joulupuuron aluksi.

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 kautta valtuutetuille 2.12.2019.
Lisäksi kirkkovaltuuston kokouksesta on tiedotettu kirkollisissa ilmoituksissa Sulkava
lehdessä ja Itä-Savossa viikolla 49/2019.
Kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.

Päätös:

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että läsnä on 14 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 10. päivästä joulukuuta 2019
lähtien ja päättyen 9. tammikuuta 2020.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jari Partanen ja Ilkka Partanen.

4. §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityslistan työjärjestykseksi.

5. §

Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakuntien seurakuntajaon muuttamisen selvitykseen
osallistuminen
Valmistelija ja esittelijä:
kirkkoherra Hanne-Maaria Rentola, p. 0400 253 874, hanne-maaria.rentola@evl.fi
Sulkavan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 3.9.2019 kutsua Juvan ja
Puumalan seurakuntien edustajat Sulkavalle 16.10.2019 klo 17.00 keskustelemaan
seurakuntien yhteistyön syventämisestä ja mahdollisesta rakennemuutoksesta. Mikkelin
hiippakunnan piispa määräsi lääninrovasti Mikko Lappalaisen osallistumaan
keskustelutilaisuuteen ja antamaan piispalle raportin ja arvion mahdollisista
jatkotoimenpiteiden tarpeesta.
Kaikkien kolmen seurakunnan kirkkoneuvostot ja henkilöstön edustajat kokoontuivat
Sulkavalla yhteistyöneuvottelussa 16.10.2019. Tilaisuudessa lääninrovasti Mikko
Lappalainen esitteli Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakuntien taloudesta vertailutietoja,
jotka oli koonnut kirkkohallituksen taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander. Esitys on
esityslistan liitteenä (Liite 1). Neuvottelusta on laadittu myös muistio, joka on esityslistan
liitteenä (Liite 2).
Juvan, Puumalan ja Sulkavan kirkkoherrat neuvottelivat 18.10.2019 Kirkkopalvelut ry:n
kehittämiskonsultti Sami Lahtiluoman kanssa ja pyysivät tarjouksen seurakuntajaon
muuttamiseen tähtäävästä selvitystyöstä. Liitteenä on Juvan ja Puumalan seurakunnille
lähetetty kirje (Liite 3), jossa asiaa on selostettu ja pyydetty seurakuntien
kirkkoneuvostoja ja valtuustoja tekemään päätös selvitystyöhön osallistumisesta ja
hyväksymään Kirkkopalvelut ry:n tekemä tarjous selvitystyöstä (Liite 4). Hankkeeseen on
mahdollista hakea ja saada avustusta tuomiokapitulilta ja seurakuntien omavastuuosuus
on todennäköisesti 1867 euroa kutakin seurakuntaa kohden.

Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto
1) päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Sulkavan seurakunta osallistuu selvityksen
laatimiseen Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakuntien seurakuntajaon muuttamiseen
yhteistyössä ja
2) kirkkoneuvosto hyväksyy Kirkkopalvelut ry:n tarjouksen seurakuntarakenteen
selvitystyöstä

Kn päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti ja esittää kirkkovaltuustolle, että
Sulkavan seurakunta osallistuu selvityksen laatimiseen Juvan, Puumalan ja Sulkavan
seurakuntien seurakuntajaon muuttamiseen yhteistyössä.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen yksimielisesti.

6. §

Vuoden 2019 investointiosan talousarvion muuttaminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Kirkkovaltuusto/yhteinen kirkkovaltuusto voi muuttaa hyväksymäänsä talousarviota
ainoastaan varainhoitovuoden aikana. Kirkkovaltuusto/yhteinen kirkkovaltuusto päättää
toiminnallisen tavoitteen muutoksesta, määrärahan käyttötarkoituksen muutoksesta,

määrärahan korottamisesta, alentamisesta, poistamisesta tai uuden määrärahan
myöntämisestä sekä tuloarvioiden muutoksista.
Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle/yhteiselle
kirkkovaltuustolle kuluvan varainhoitovuoden aikana. Talousarvion muutosehdotusta ei
voida tehdä kirkkovaltuustolle/yhteiselle kirkkovaltuustolle enää varainhoitovuoden
päätyttyä. (KJ 15:4, 2) (taloussääntömalli 5 §)
Kirkkovaltuusto hyväksyi vuosi sitten vuoden 2019 talousarvion hyväksymisen yhteydessä
myös vuoden 2019 investointiosan talousarvion. Kuluvan vuoden aikana investointiosaan
on tullut merkittäviä muutoksia ja näin ollen myös investointiosan euromääriä on
tarpeellista muuttaa seuraavalla tavalla:

Kirkon katon maalaus
Khall rakennusavustus
Kirkon asbestikorjaus

TA 2019
130.000
- 40.000
0

TA muutos
30.300
- 44.600

TA muutoksen jälkeen
160.300
- 84.600

100.000

100.000

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2019 investointiosan
talousarvion muuttamisen edellä esitetyn mukaisesti ja esittää sen kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.

Kn päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti ja esittää, että kirkkovaltuusto
hyväksyy vuoden 2019 investointiosan talousarvion muuttamisen edellä esitetyn
mukaisesti.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen yksimielisesti.

7. §

Seurakunnan vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021 - 2022 toiminta- ja
taloussuunnitelman hyväksyminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Talouspäällikkö on koonnut työntekijöiden ja tukiryhmien esityksistä ehdotuksen vuoden
2020 talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021 - 2022. Talousarvio
2020 on esityslistan liitteenä.
Talousarvioesityksessä toimintatuotot ovat 210.200 euroa. Toimintakulut ovat 685.680
euroa, jossa on vähennystä 7,3 % verrattuna edellisen vuoden talousarvioon, verotulot ja
valtionrahoitus 468.000 euroa ja vuosikate miinuksella 33.480 euroa. Suunnitelman
mukaisten poistojen jälkeen tilikauden alijäämää muodostuu 49.780 euroa.
Tulopuolella metsätalouden tuottoja on arvioitu tulevan 160.000 euroa, maksutuottoja
15.800 ja vuokratuottoja 16.000 euroa.
Suurin menoerä ovat henkilöstökulut, joita on budjetoitu 383.630 euroa (vähennystä 9,9
%). Palveluiden ostoihin käytetään 172.550 euroa (- 4,9 %) ja aineita ja tarvikkeita
hankitaan 93.500 eurolla (- 2,9 %). Avustuksiin on varattu 10.500 euroa ja muihin
toimintakuluihin 21.900 euroa.

Investointiosaan on budjetoitu Sulkavan kirkon ulkopuolen maalaukseen 400.000 euroa.
Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto käsittelee seurakunnan vuoden 2020
talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2022 ja esittää sen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kn päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti ja esittää, että kirkkovaltuusto
hyväksyy seurakunnan vuoden 2020 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman
vuosille 2021 - 2022.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen yksimielisesti.

8. §

Hautainhoitorahaston vuoden 2020 talousarvion hyväksyminen
Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi
Hautainhoitorahaston vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa toimintatuotot ovat 74.000
euroa ja toimintakulut myös 74.000 euroa. Näin ollen hautainhoitorahaston tilikauden
tulokseksi muodostuu 0-tulos.
Hautojen hoidosta perittävät maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta
aiheutuvien kustannusten suuruiset ja maksujen perusteiden on oltava kaikille samat
(Hautaustoimilaki 2:6,1-2). Hautainhoitosopimusten hoitomaksuhintoja tarkistettiin
edellisen talousarvion yhteydessä ja hinnat tulivat voimaan 1.1.2019 alkaen. Vuosi sitten
hautainhoidon hoitomaksuja korotettiin keskimäärin 10 prosentilla, joten nyt hintojen
tarkistamiselle ei ole tarvetta.
Liitteenä on hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2020 (Talousarvio 2020,
sivut 35 – 38).

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvion
vuodelle 2020 ja esittää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kn päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti ja esittää, että kirkkovaltuusto
hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2020.

Kv päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen yksimielisesti.

9. §

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

Päätös:

Todettiin, että tiedoksi saatettavia asioita ei ollut.

10. §

Valitusosoitus
Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen.

11. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.48.

Kokouksen puolesta 9.12.2019

Sanna Reponen
puheenjohtaja

Jukka Laukkanen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty kokouksen jälkeen

Jari Partanen
pöytäkirjantarkastaja

Ilkka Partanen
pöytäkirjantarkastaja

