Savonlinnan seurakunta
Savonrannan kirkkopiirin
piirineuvosto

PÖYTÄKIRJA
4/2016

Aika
Tiistai 11.10.2016 kello 15.00 - 17.20
Paikka
Katselmukseen lähtö kappelilta ja kokous Savonrannan seurakuntakodilla
Osallistujat
Jäsenet
(X)
Jaakko Parkkinen
puheenjohtaja
(X)
Heikki Karvinen
jäsen
(X)
Anna-Mari Kautto
jäsen
(X)
Päivi Käyhkö
jäsen
( )
Helena Parkkinen
jäsen
(X)
Martti Pursiainen
varajäsen Arto Sairaselle
(X)
Maija Vartiainen
jäsen

Muut osallistujat
(X)
( )
( )
(X)
(X)

Anne Käyhkö
Sammeli Juntunen
Kari Virtanen
Pasi Inkinen
Allan Kainulainen

kirkkoneuvoston edustaja, sihteeri
kirkkoherra
talousjohtaja
ylipuutarhuri klo 15-16.40, 37 § - 42 §
kiinteistöjen hoitaja klo 15-16.40, 37 § - 42 §

37. §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen hautausmaakatselmuksen ja alkuhartauden jälkeen klo
16.00.

38. §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
39. §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Esityslistaan tehtiin lisäpykälä kirkon ympäristö, joka käsitellään heti
hautausmaakatselmuspykälän (41. §) jälkeen. Tämän johdosta muut esityslistan
pykälät numeroidaan uudelleen. Lisäasioina käsitellään jumalanpalvelutekstin lukijat
ja itsenäisyyspäivän seppeleen kantajat.
Päätös:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi muutetussa muodossa sisältäen lisäpykälän
ja muissa asioissa jumalanpalvelutekstin lukijat ja itsenäisyyspäivän seppeleen
kantajat.

40. §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ
ILMOITTAMINEN
Puheenjohtajan esitys:
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja sovitaan tarkastusaika ja nähtävillä oloaika.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Karvinen ja Martti Pursiainen.
Pöytäkirja tarkastetaan 17.10.2016 ja on nähtävillä 18.10.- 31.10.2016.

41. §
HAUTAUSMAAKATSELMUS
Piirineuvosto suoritti hautausmaakatselmuksen Savonrannan hautausmaalla
ylipuutarhuri Pasi Inkisen ja kiinteistöjen hoitaja ja haudankaivaja Allan Kainulaisen
kanssa.
Ylipuutarhuri toi esille, että Savonrannan hautausmaa on siististi hoidettu. Pienillä
resursseilla on saatu paljon hyvää aikaiseksi. Hautausmaan siisteydestä on tullut
paljon myönteistä palautetta seurakunnan työntekijöille.
Päätös:
Piirineuvosto esittää ylipuutarhurin sanoin kiitokset seurakunnan työntekijöille
hautausmaan siisteydestä. Hautausmaata on hoidettu hyvin vähillä resursseilla.
Piirineuvosto esittää hautausmaalla tehtävinä toimenpiteinä, että Savonrannan
hautausmaan kappelin katto kunnostetaan, kappelin päädystä avataan maisemaa
rannalle poistamalla puustoa ja hautausmaan reunalla oleva metsähautausmaa rajataan
selkeästi. Lisäksi piirineuvosto esittää edelleen hautausmaan työkaluvaraston
uusimista/laajentamista kuusiaidan taakse sekä sähköjen vetämistä varastoon.

42. §
KIRKON YMPÄRISTÖ
Savonrannan kirkko on hankala havaita tiheän puuston vuoksi pääraitin puolesta.
Myöskään kirkon päätyä ei ole valaistu. Kirkon tulisi näkyä keskellä kylää.
Vapaussodassa kaatuneitten muistomerkki on hautautunut metsään.
Päätös:
Piirineuvosto esittää kirkkoneuvostolle, että kirkon ja vapaussodassa kaatuneitten
muistomerkin näkyvyyttä Savonrannan kirkonkylän keskustan suuntaan on lisättävä
vähentämällä puustoa kirkon ympäriltä. Kirkkoa valaistaan lisää, ja lisätään yksi
valaisin kirkon päätyyn.
Pasi Inkinen poistui kokouksesta klo 16.40.
Allan Kainulainen poistui kokouksesta klo 16.40.

43. §
KIRKKOMUUSIKON/LAPSITYÖNTEKIJÄN TOIMEN PERUSTAMINEN
- johtavan kanttorin esitys liitteenä
Päätös:
Piirineuvosto esittää seurakuntaneuvostolle, että Savonrannan kirkkopiirin alueelle
seurakuntaan perustetaan johtavan kanttorin esittämä (tarkempi selvitys liitteessä 1,
lausunto Savonrannan kanttori) musiikkikasvatuksen virka, jossa yhdistyvät kanttorin
tehtävät päivä-, perhekerho- ja varhaisnuorisotyöhön. Virka on sekä taloudellisesti
järkevää että lisää palvelua seurakuntalaisille verrattuna nykyiseen näivettyneeseen
musiikkikasvatuksen tilaan kirkkopiirin alueella.

44. §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Tekstinlukijat
Sovittiin jumalanpalvelustekstien lukijat liitteen 2 mukaisesti.

Itsenäisyyspäivän seppeleen kantajat
Piirineuvosto päätti, että Savonrannan itsenäisyyspäivän seppeleiden kantajiksi
valittiin Martti Pursiainen ja Anna-Mari Käyhkö.

45. §
ILMOITUSASIAT
Piirineuvosto päätti, että seuraava piirineuvoston kokous on 28. marraskuuta 2016 klo
12.30 Savonrannan seurakunnankodilla.
46. §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.20.

Allekirjoitukset:

,
Jaakko Parkkinen
puheenjohtaja

.
Anne Käyhkö
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirja tarkastettu

. 10. 2016.

,
Heikki Karvinen

.
Martti Pursiainen

