Savonlinnan seurakunta
Savonrannan kirkkopiirin
piirineuvosto

PÖYTÄKIRJA
1/2018

Aika
Maanantai 22.1.2018 kello 13.00 – 15.04
Paikka
Savonrannan seurakuntakoti
Osallistujat
Jäsenet
(X)
Jaakko Parkkinen
puheenjohtaja
(X)
Heikki Karvinen
jäsen
(X)
Anna-Mari Käyhkö
jäsen
(X)
Päivi Käyhkö
jäsen
(X)
Helena Parkkinen
jäsen
( )
Arto Sairanen
jäsen
(X)
Maija Vartiainen
jäsen
Muut osallistujat
(X)
( )
( )

Anne Käyhkö
Sammeli Juntunen
Heli Muhonen

kirkkoneuvoston edustaja, sihteeri
kirkkoherra
vs. talousjohtaja

1. §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo 13.25.

2. §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Puheenjohtaja esitti seuraavat lisäasiat esityslistalle: Varajäsenen valinta
Savonrannan kirkkopiirin piirineuvostoon, sekä muihin asioihin kirkkopiirin
kinkerit ja kirkkoneuvoston esityslistalla 1/2018 oleva asia 17. § Kirje Savonrannan
hautausmaalla liikkumisesta
Päätös:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäten yllämainitut asiat esityslistalle.
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4. §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ
ILMOITTAMINEN
Puheenjohtajan esitys:
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja sovitaan tarkastusaika ja nähtävillä oloaika.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Parkkinen ja Maija Vartiainen.
Pöytäkirja tarkastetaan 29.1.2018 ja on nähtävillä 29.1.–12.2.2018.

5. §
TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ
Päätös:
Varataan vuoden 2018 piirineuvoston määrärahasta tässä vaiheessa seuraaviin
kohteisiin yhteensä 4.000 euroa:
– kaatuneitten muistopäivän ja itsenäisyyspäivän seppeleet: 500 €
– kirkkokyydit: yhteensä 1.200 €
– kirkkokahvit: 800 €
– syysretki: 500 €
– saunaillat: 500 €
– puistosanajumalanpalvelus: 500 €
Seurataan talousarviomäärärahan kohdentumista ja tehdään tarvittavia tarkennuksia
seuraavissa kokouksissa.

6. §
KIRKKOKYYDIT
Päätös:
Kirkkokyytejä järjestetään kirkkopiirin jumalanpalveluksiin seuraavasti
11.2. laskiaissunnuntai
18.3. Marian päivä
20.5. helluntai
10.6. kesäkirkko Kokkolahden kodalla
heinä-elokuussa hautausmaajuhla kappelilla
2.11. isänpäivä

7. §
KIRKKOKAHVIT
Päätös:
Kirkkopiirin sanajumalanpalvelusten yhteydessä järjestetään kirkkokahvit, mukaan
lukien veteraanipäivän kahvitarjoilu 27.4, sellaisina pyhinä, kun ei jumalanpalvelus
ryhmä järjestä kahvitusta.
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8. §
JUMALANPALVELUSRYHMÄT
Päätös:
Sovittiin seuraavat jumalanpalvelusryhmät, mahdolliset ajankohdat ja yhteyshenkilöt:
kirkkopiirin piirineuvosto 4.2, Palvelukoti Koivula 4.3. (Helena Parkkinen),
Savonrannan taksiyhdistys ja Savonrannan Lions Club (Helena Parkkinen),
Eläkeliiton Savonrannan yhdistys 11.3. (Maija Vartiainen) Savonrannan
metsästysseura (Anna-Mari Käyhkö) ja Savonrannan yrittäjät.

9. §
VUODEN 2018 TOIMINTASUUNNITELMA
Annettiin Anna-Mari Käyhkölle valmisteltavaksi edellisessä kokouksessa.
Käsittely:
Käytiin läpi Anna-Mari Käyhkön esityksestä kirkkopiirin toimintasuunnitelma 2018.
Keskusteltiin myös lasten retkestä.
Päätös:
Hyväksyttiin kirkkopiirin toimintasuunnitelma liitteen 1 mukaisesti.

10. §
TEKSTINLUKIJAT
Päätös:
Sovittiin jumalanpalvelustekstien lukijat liitteen 2 mukaisesti.

11. § KIRKKOPIIRIN VARAJÄSENEN VALINTA
Kirkkopiirin varsinaisen jäsenen Arto Sairasen henkilökohtainen varajäsen Martti
Pursiainen on menehtynyt ja hänen tilalleen tulee valita uusi varajäsen.
Savonrannan kirkkopiirin johtosäännön mukaan:
Savonrannan kirkkopiirissä on piirineuvosto, jonka kirkkoneuvosto nimeää
toimikaudekseen.
Piirineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kirkkopiirin seurakuntapastori
ja muina jäseninä 6 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua kirkkopiirin alueella ja
olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa.
Päätös:
Piirineuvosto esittää kirkkoneuvostolle, että se valitsee kirkkopiirin varsinaisen
jäsenen Arto Sairasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tarmo Heikkilän.
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13. § MUUT MAHDOLLISET ASIAT
KINKERIT
Päätös:
Kirkkopiirissä järjestetään kahdet kinkerit. Kirkonkylän ja muiden kylien kinkerit
pidetään Vanhiksella maanantaina 12.3. klo 11 ja Rönkönvaaran kinkerit
Rönkkötalossa sunnuntaina 4.3. klo 13. Kinkereiden aiheena ovat virret, erityisesti
toivotaan etukäteen pohtimaan toivevirttä, ja miksi se puhuttelee.
KIRJE SAVONRANNAN HAUTAUSMAALLA LIIKKUMISESTA
Kirkkoneuvoston jäsen Anne Käyhkö toi kokoukselle tiedoksi kirkkoneuvoston
esityslistalla 1/2018 olevan asian 17. § Kirje Savonrannan hautausmaalla
liikkumisesta.
Päätös:
Piirineuvosto on samaa mieltä vs. talousjohtajan esityksen kanssa.
Lisäksi piirineuvosto toteaa, että Savonrannan hautausmaalla lienee vakiintunut
käytäntö, että huonokuntoiset kävijät ajavat autoillaan suoraan haudoille erityisesti ns.
uudelle puolelle. Piirineuvosto ei halua estää ihmisiä käymästä haudoillaan, mutta
esittää että hautausmaalla liikkumisesta (hautaustoimen ohjesääntö) ja roskien
lajittelusta (erityisesti kynttilät ja metallit) tiedotetaan paikkakuntalaisille esimerkiksi
paikkakunnalla kahdesti vuodessa kaikkiin kotitalouksiin jaettavassa Savonrannan
sanomat -lehdessä. Lisäksi ensi jouluna pyritään hillitsemään autoilua sytyttämällä
ulkotulet hautausmaan porteille.
12. §
ILMOITUSASIAT
13. §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.04.
Allekirjoitukset:

,

.

Jaakko Parkkinen
puheenjohtaja

Anne Käyhkö
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirja tarkastettu

. 1. 2018.

,
Helena Parkkinen

.
Maija Vartiainen
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