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§ 67
KOKOUKSEN AVAUS
Vs. aluekappalainen Susanna Vihavainen piti alkuhartauden, jonka jälkeen
toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

§ 68
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaliitoksen myötä Savonlinna-Säämingin seurakunnan
kirkkovaltuusto hyväksyi 10.11.2015 Rantasalmen kappeliseurakunnan
ohjesäännön, jonka Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli vahvisti
14.01.2016.
Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 19.01.2016
jäsenet kappelineuvostoon. Kappeliseurakunnan kappalainen kuuluu virkansa
puolesta kappelineuvostoon.
Kappeliseurakunnan ohjesääntö, 5 § 1. mom.
”Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan
kappalainen ja muina jäseninä kirkkovaltuuston valitsemat kahdeksan (8)
varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen
jäsenten ja varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja olla
vaalikelpoisia seurakuntavaalissa.”
( Kappeliseurakunnan ohjesääntö 6 § )
Kappelineuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtaja, joka määrää kokouksen ajan ja paikan. Kappelineuvosto
voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman.
Kappelineuvosto on lisäksi kutsuttava koolle, kun vähintään neljäsosa
jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää.
( Kappeliseurakunnan ohjesääntö 7 § )
Kutsu toimitetaan jäsenille ja kokouksessa läsnä oloon oikeutetuille
viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista.
Jos asia on kiireellinen, kappelineuvosto voi ottaa päättää ottaa asian
käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Kokouskutsu ja asialista on postitettu 30.11.2018.
Esitys
Kokous todetaan lailliseksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän
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suhteen päätösvaltaiseksi.
Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän
suhteen päätösvaltaiseksi.

§ 69
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄN JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kappeliseurakunnan ohjesääntö, 10 §
”Kokouksen pöytäkirjaa pitää kappelineuvoston tähän tehtävään valitsema
sihteeri, joka voi olla neuvoston jäsen, seurakunnan viranhaltija tai muu
kappelineuvoston tehtävään kutsuma henkilö.
Pöytäkirjaan merkitään suoritetut äänestykset ja tehdyt päätökset sekä
puheenjohtajan määräämät muut käsittelyyn liittyvät seikat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai,
jos kokous niin päättää, kappelineuvosto kokouksessaan. Jos
pöytäkirjantarkastaja ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan
sisällöstä, kappelineuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessa.

Esitys

Kappelineuvosto valitsee kokouksen pöytäkirjan pitäjäksi taloussihteeri Ari
Pakomaan ja kaksi jäsentään tämän pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös

Kappelineuvosto valitsi kokouksen pöytäkirjan pitäjäksi taloussihteeri Ari
Pakomaan. Kappelineuvosto valitsi tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Juha
Erosen ja Irja Härmälän.

§ 70
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys

Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Kappelineuvosto päätti, että Muuta mahdollista -asioissa käsitellään seuraava
asia:
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-

Lisämääräraha Rantasalmen kirkon uudelleenvihkimisen 30-vuotisjuhlaan.

Muuten kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista
päätösehdotuksineen.

§ 71
LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Käsiteltävien asioiden lapsivaikutukset on arvioitu (KJ 23 luku 3 §
(9.5.2014/417)). Todettiin, että esityslistan/pöytäkirjan pykälällä 73 on
lapsivaikutuksia.
Esitys

Kappelineuvosto toteaa, että lapsivaikutukset on huomioitu tämän kokouksen
asioiden käsittelyssä. Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinteen mahdollinen
vuokraus väistötilaksi kunnan Käenkello-vuoropäiväkodille laittaisi
seurakunnan oman lapsityön evakkoon. Rantasalmen kunta on linjannut
varhaiskasvatuslakia tiukasti, joten päiväkoteihin ei enää pääse antamaan
kristillistä kasvatusta. Tämän vuoksi ulosvuokraus lopettaisi seurakunnan
oman lapsityön toiminnan, koska korvaavia tiloja ei Rantasalmen kirkosta
löydy.

Päätös

Kappelineuvosto totesi, että lapsivaikutukset on huomioitu tämän kokouksen
asioiden käsittelyssä. Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinteen mahdollinen
vuokraus väistötilaksi kunnan Käenkello-vuoropäiväkodille laittaisi
seurakunnan oman lapsityön evakkoon. Rantasalmen kunta on linjannut
varhaiskasvatuslakia tiukasti, joten päiväkoteihin ei enää pääse antamaan
kristillistä kasvatusta. Tämän vuoksi ulosvuokraus lopettaisi seurakunnan
oman lapsityön toiminnan, koska korvaavia tiloja ei Rantasalmen kirkosta
löydy.

§ 72
PETÄJÄSAARI-JUHLA 2020
Rantasalmen kappelineuvosto on päättänyt tilata rantasalmelaiselta säveltäjä
Janne Ikoselta/Musikonen sävellysteoksen 08.03.2020 Petäjäsaari-juhlaan,
mikäli rahoituspohjaa saadaan laajennettua paikka-kunnan muihinkin
toimijoihin. Vuonna 2020 tulee kuluneeksi 80 vuotta siitä, kun Laatokan
Petäjäsaaressa kaatui runsain määrin rantasalmelaisia isänmaata
puolustaessaan. Tapahtuma kosketti koko pitäjää ja monia sukuja.
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Kappelineuvoston jäsen Irja Härmälä on selvitellyt yhteistyötahojen
halukkuutta osallistua sävellyskustannuksiin ( kaikkiaan 7.500 euroa ).
Mukaan ovat lupautuneet Rantasalmen kunta, paikalliset Rotaryt, Karin Paja
ky, veteraani- ja invalidijärjestöt, Rantasalmen virkistys- ja sivistyssäätiö sekä
paikallinen Osuuspankki. Useimmat niistä haluavat maksaa osansa vuoden
2019 puolella, pari tämän vuoden puolella.

Esitys

Rantasalmen kappelineuvosto päättää myöntää Janne Ikosen Petäjäsaarisävellystyön käynnistämiseen 3.000 euroa Pakomaan testamenttirahaston
tuotto-osuudesta ja 1.000 euroa kappeliseurakunnan varoista. Edellä
mainittujen yhteenlaskettu summa ( 4.000 euroa ) maksetaan ennakkomaksuna jo kuluvan vuoden puolella. Loppurahoitus hoituu muiden
yhteistyötahojen tuen avulla. Mikäli jotakin jää kokonaissummasta
puuttumaan, niin asia käsitellään uudelleen kappelineuvostossa keväällä 2019.

Päätös

Rantasalmen kappelineuvosto päätti myöntää Janne Ikosen Petäjäsaarisävellystyön käynnistämiseen 3.000 euroa Pakomaan testamenttirahaston
tuotto-osuudesta ja 1.000 euroa kappeliseurakunnan varoista. Edellä
mainittujen yhteenlaskettu summa ( 4.000 euroa ) maksetaan ennakkomaksuna jo kuluvan vuoden puolella. Loppurahoitus hoituu muiden
yhteistyötahojen tuen avulla. Tähän liittyvät rahaliikenneasiat hoidetaan
Savonlinnan seurakunnan taloustoimistossa.
Mikäli jotakin jää kokonaissummasta puuttumaan, niin asia käsitellään
uudelleen kappelineuvostossa keväällä 2019.

§ 73
SELVITYSPYYNTÖ KIRKKORINTEEN VUOKRAAMISESTA RANTASALMEN KUNNAN
VUOROPÄIVÄKOTI TARPEESEEN

Rantasalmen kappeliseurakunnalla on kaksi toimitilaa: kirkko ja seurakuntatalo Kirkkorinne. Muita ei ole, sillä saaressa sijaitseva entinen leirikeskus
Kaarnetsaari on vuokrattu ulkopuolisille. Savonlinnan seura-kunnan
kiinteistöstrategiassa seurakuntatalo kuuluu säilytettäviin kiinteistöihin.
Kirkkorinteen tilat ovat tiiviissä käytössä. Siellä toimii 12 säännöllisesti
kokoontuvaa ryhmää tai piiriä, lisäksi sururyhmä joka lokakuu. Keväällä
käynnistyy kaksi uutta säännöllistä kokoontumista: raamattupiiri ja päihde________________________________________________________________________________
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mielenterveyskuntoutujien ryhmä. Vuoden 2019 puolella ryhmiä on yhteensä
14.
Ulkopuolisista suurimpina kokoontuvat viikoittain Eläkeliiton ja Eläkkeensaajien kerhot ( papit ja kanttorit vierailevat niissä ), myös AA-kerho on
joka viikko. Lisäksi sotainvalidit ja ortodoksit lainaavat tiloja satunnaisesti.
Vakiintuneen käytännön mukaisesti veteraani- ja eläkeläis-järjestöt sekä
kristilliset järjestöt voivat kokoontua Savonlinnan seura-kunnan tiloissa ilman
korvausta. Tämä on luonteva osa yhteistyötä alueella toimivien yhteisöjen
kanssa.

Lapsityössä seurakunnan perhekerhon suosio on kasvussa. Kerhossa käy
keskiviikkoisin noin 20 - 30 vanhempaa ja lasta.
Talossa toimii maanantaisin myös päiväkerho yhdessä kunnan kanssa. Nämä
ovat Rantasalmella ainoita paikkoja, joissa pienet lapset saavat kristillistä
kasvatusta. Päiväkoteihin ei enää päästä pitämään lasten hartauksia, koska
Rantasalmen kunta soveltaa varhaiskasvatuslakia tiukasti. Kirkkorinteellä on
myös nuoriso-ohjaajan vetämää partio-toimintaa ja nuorisoiltoja.
Seurakuntatalo toimii pääasiallisena siunaus- ja muistotilaisuuspaikkana.
Rantasalmella on vuosittain noin 75 - 90 hautaan siunaamista. Valtaosa niistä (
noin 85 prosenttia ) järjestetään Kirkkorinteellä.
Loput siunauksista tapahtuvat kirkossa tai hautausmaalla. Myös
muistotilaisuudet ovat enimmäkseen seurakuntatalolla. Kahvioon mahtuu 56
henkeä ja kappeli-saliin 126. Sali, kahvio ja keittiö ovat yhteydessä toisiinsa,
joten ne on varattava yhtä aikaa tilaisuuksiin.
Lisäksi seurakuntatalolla järjestetään seuroja, hartaushetkiä, tapahtumia,
leiripäiviä ja erilaisia juhlia läpi vuoden; myös perhejuhlia.
Säännöllisessä viikkotoiminnassa on mukana reilut parisataa eri-ikäistä
rantasalmelaista. Kun tähän lasketaan mukaan hautajaisvieraat,
diakoniavastaanotolla kävijät, pappien ja seurakuntamestarin luo tulijat niin
jopa 300 - 400 henkilöä vierailee Kirkkorinteellä joka viikko.
Varsinkin ikääntyneet toivovat lisää tilaisuuksia seurakuntatalolle, koska
monen on hankala kiivetä jyrkkää, talvella liukasta, kirkonmäkeä huonoine
jalkoineen.
Kahdeksan työntekijän työhuoneet sijaitsevat seurakuntatalolla. Pappien ja
seurakuntamestarin luona käy ihmisiä sopimassa hautajaisista, suru-, vihki- ja
kastekeskusteluissa, hakemassa kriisiapua sekä muissa asioissa. Tämä vaatii
rauhoitettua tilaa. Toimituksia on vuosittain 110 - 125. Suurin osa
toimituskeskusteluista käydään juuri Kirkkorinteellä. Nykyisin monet omaisista
asuvat muualla kuin Rantasalmella. Diakonissan vastaanotto on avoinna
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päivittäin. Muutkin työntekijät käyttävät työtilojaan. Rantasalmen
kappelineuvoston kokoukset ja henkilöstön palaverit pidetään
seurakuntatalolla.
Rantasalmen seurakuntatalon entisessä virastossa on kolme työhuonetta,
aulatila ja pieni yläarkisto, jonka käytävälle sijoittuu kanttorin ”soppi”. Toisella
käytävällä on kaksi työhuonetta, pieni sakasti ja wc-tilat.
Kappelisali ja seurakuntatalo on vihitty käyttöönsä 30.04.1961 piispa Osmo
Alajan aikaan. Piispa Voitto Huotari siunasi Kirkkorinteen tilat uudelleen 1990
-luvulla remontin jälkeen. Kappelisali on pyhä tila. Salin yhteydessä on kahvio
ja keittiö.

Talon monitoimitila on varattu seurakunnan lapsityölle. Kyseisen leikkihuoneen
vieressä on wc ja pieni kahden hengen työhuone. Alakerrassa on hautausmaan
kausityöntekijöiden taukohuone, sosiaalitilat, iso ala-arkisto ja varastotilaa.
Arkistoholveissa säilytetään seurakunnan vanhaa arkistoa.
Työturvallisuuslain mukaan seurakuntamestarilla ja 15 hautausmaan
kausityöntekijällä täytyy olla käytössään toimivat sosiaali- ja suihkutilat. Tämä
mahdollisuus on vain seurakuntatalolla, ei kirkossa.
Jokaisella Savonlinnan seurakunnan kappeliseurakunnalla on oma seurakuntatalo ( Kerimäki, Punkaharju, Enonkoski, Rantasalmi ), samoin
Savonrannan kirkkopiirillä. Savonlinnan keskustan tuomiokirkkoseurakunnalla on kuusi seurakuntataloa, joista yksi eli Pihlajaniemi on vuokrattu
kaupungille.
Rantasalmen kunta on tiedustellut Savonlinnan kirkkoneuvostolta
mahdollisuutta vuokrata Kirkkorinne sisäilmaongelmista kärsivän
vuoropäiväkoti Käenkellon väistötiloiksi. Lapset ovat ympärivuoro-kautisesti
hoidossa. Käenkellossa on 34 lasta kahdessa ryhmässä
( Taaperot alle 3 v 13 lasta ja Vekkulat 3-5 v 21 lasta ) ja kymmenkunta
työntekijää. Päiväkoti on toiminut rivitalossa, mutta muuttamassa väistö-tiloihin
entiseen luontokeskus Oskariin.
Savonlinnan kirkkoneuvosto pyysi 27.11.2018 kokouksessaan Rantasalmen
kappelineuvostolta lausuntoa vuokrauspyynnöstä.
Kunta haluaisi Kirkkorinteeltä vuoropäiväkodille kaksi ryhmäkokoihin sopivaa
leikkitilaa, kaksi nukkumatilaa ( molemmille ryhmille omansa ), sosiaaliset tilat
henkilökunnalle ja lapsille, ruokailutilan ja jakelukeit-tiön, eteistilan, jossa olisi
lasten vaatesäilytys ja kuivaus. Lisäksi myös pienryhmätiloja, mikäli
mahdollista. Myös kaappitilaa tarvittaisiin säilytystä varten.
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---------------------

Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvosto 27.11.2018 184. §
( valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen puh. 050-5406283 )
Rantasalmen kunta pyytää Savonlinnan seurakuntaa selvittämään
Rantasalmen Kappeliseurakunnan seurakuntatalon tilojen vuokraamisen
mahdollisuutta kunnan vuoropäiväkotitarpeeseen.
Rantasalmen Vuoropäiväkoti Käenkello tarvitsee pikaiset väistötilat
sisäilmaongelman takia. Käenkellossa on kaksi lapsiryhmää; Vekkulat 3-5 v
ja Taaperot alle 3 v. Vekkuloissa on 21 lasta ja Taaperoissa 13 lasta. Kunta
pyrkii parhaillaan kartoittamaan väistötiloja sekä kunnan omien kiinteistöjen
että muiden mahdollisten tilojen osalta.
Tilatarve on seuraava:
- kaksi ryhmäkokoihin sopivaa leikkitilaa
- kaksi nukkumatilaa, molemmille ryhmille omat
- sosiaaliset tilat henkilökunnalle ja lapsille
- ruokailutila ja jakelukeittiö
- eteistila, jossa lasten vaatesäilytys ja kuivaus
- jos mahdollista, niin myös pienryhmätiloja
- kaappitilaa säilytystä varten
Pääsääntöisesti seurakunta suhtautuu myönteisesti yhteistyöhön kunnan
ja seurakunnan välillä.
Vt. talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto pyytää lausuntoa perusteluineen Rantasalmen kappelineuvostolta saapuneeseen selvityspyyntöön tilojen osalta Rantasalmen kunnan
vuoropäiväkoti tarpeeseen.
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Juho Tiainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Käsittely:
Kirkkoneuvosto kävi lyhyen keskustelun asian tiimoilta ja sopi, että
lausunto annetaan kokouksessa 27.12.2018. Siihen saadaan
kappelineuvoston lausunto mukaan.

Päätös:

Kirkkoneuvosto pyytää Rantasalmen kappelineuvostolta lausunnon
perusteluineen Rantasalmen kunnalta saapuneeseen selvityspyyntöön kappeliseurakunnan seurakuntatalon vuokraamiseen
kunnan vuoropäiväkotitarpeeseen.

----------------------------------

Esitys

Rantasalmen kappelineuvosto keskusteli asiasta perusteellisesti. Neuvosto
kävi huone huoneelta läpi seurakuntatalo Kirkkorinteen tilamahdollisuuksia.
Työhuoneita on viisi ( kappalainen, seurakuntamestari, seurakunta-pastori,
nuoriso-ohjaaja, diakonissa ), lisäksi yläarkiston käytäväsoppi
( kanttori ) ja yhteinen pieni huone vahtimestarille ja lapsityöntekijälle
( monitoimitilan vieressä ). Kyseinen monitoimitila on seurakunnan lapsityön
leikkihuoneena ja pienryhmien käytössä.
Diakonissan vastaanotolle on oma sisäänkäynti asioinnin arkaluonteisuuden
vuoksi.
Keittiötä, kahviota ja kappelisalia käytetään yhtä aikaa esim. hautajaisissa,
myös pikkuruista sakastia tarvitaan niiden aikana.
Tarkastelussa kävi ilmi, että Kirkkorinteeltä ei löytyisi riittävästi tiloja kahden
päiväkotiryhmän nukkumatiloiksi, kahden ryhmän leikkitilaksi, vaatetilaksi ja
kuivatustilaksi, vaikka seurakunnan oma toiminta siirret-täisiin kokonaan pois
talosta. Lisäksi sosiaalitiloja joutuisi remontoi-maan, esim. wc-pytyt
vaihtamaan pienille sopiviksi, mikä aiheuttaisi kustannuksia.
Seurakuntatalo pitäisi tyhjentää seurakunnan tavaroista ja toiminnoista
arkistoineen päivineen. Ei ole korvaavia tiloja, mihin muuttaa.
Kirkossa ei ole lakisääteisiä sosiaalitiloja seurakuntamestarille ja hautausmaan
kausityöntekijöille. Lisäksi se on talvella viileä (17 astetta ); lämpötilan nosto
parilla asteella vaatisi tuhansia lisäeuroja lämmityskuluihin kuussa. Esim.
toimituskeskusteluja ei voisi käydä kylmässä, eikä työntekijöille olisi riittävästi
huoneita.
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Kirkossa ei olisi myöskään sopivaa leikkitilaa evakkoon joutuvalle
seurakunnan omalle lapsityölle.
Päiväkoteihin ei enää pääse antamaan kristillistä kasvatusta. Seurakunnan
ydintehtäviä on kertoa Jeesuksesta myös perheen pienimmille, perhekerhossa
ja päiväkerhossa. Mikään muu taho ei julista heille evankeliumia.
Seurakuntatalon kappelia, keittiötä ja kahviota siunaus- ja muistotilaisuuspaikkana ei voisi käyttää, mikäli päiväkotilapsia olisi talossa hoidossa.
Kirkossa sijaitsevalla torilla pystyy kahvittelemaan 60 - 90 henkeä, mutta
kirkossa ei voi laittaa ruokaa.
Vastaavasti seurakuntatalolle mahtuu tilaisuuksiin 182 henkeä ja ruuanlaitto
onnistuu. Maaseutuoloissa on jopa sadan hengen ruokahautajaisia.

Kirkkorinne on rakas ja tärkeä paikka kaikenikäisille rantasalmelaisille.
Monet ikääntyneistä seurakuntalaisista ovat maksaneet kirkollisveroa 40 - 70
vuotta ja osallistuneet seurakuntatalon rakentamis- ja
remontointikustannuksiin, osa myös talkoilla. Seurakunnan toiminnassa otetaan
tasapuolisesti huomioon kaikki ikäryhmät.
Rantasalmen kappeliseurakunta haluaa jatkossakin tehdä hyvää yhteistyötä
Rantasalmen kunnan kanssa monin tavoin, myös lasten ja nuorten parissa,
kuten tähänkin asti.
Kappelineuvoston mielestä seurakunnan kristillisen toiminnan jatkuvuuden ja
seurakuntatalon huonepulan vuoksi Kirkkorinne ei kuitenkaan sovellu
vuoropäivähoitokodin väistötilaksi.
Kirkkorinteen piirustukset ( liite nro 1 ).
Taulukko, missä tarkastellaan päiväkotimahdollisuutta, mikäli seurakunnan
toiminta vietäisiin kokonaan pois Kirkkorinteen tiloista.
( liite nro 2 )
Kari Lappalainen ei osallistunut asian käsittelyyn eikä
päätöksentekoon ( hallintolain 28. pykälä ).

Päätös

Perusteellisen keskustelun jälkeen Rantasalmen kappeliseurakunnan
kappelineuvosto päätti antaa lausuntona, että seurakuntatalo Kirkkorinteen
tiloja ei voida tarjota Rantasalmen kunnalle sen toivomiin tarpeisiin.
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Perustelut päätökselle ovat seuraavat:
-

-

Seurakunnan omasta toiminnasta johtuen seurakuntatalo Kirkkorinteen
tilojen käyttöaste on niin korkea, että se ei mahdollista kunnan
ympärivuorokautista vuoropäivähoitokotitoimintaa.
Seurakuntatalo Kirkkorinteen tilat eivät ole riittävät, eivätkä soveltuvat,
kunnan ympärivuorokautiseen päiväkotitoimintaan.
Seurakunnan omaa toimintaa ei voida siirtää väistötiloihin.

Rantasalmen kappeliseurakunta toivoo sydämen pohjasta, että sisäilmaongelmista kärsiville lapsille ja työntekijöille löytyy terveellinen toimi-tila
muualta.

§ 74
JOULUKIRKKO
Rantasalmen jouluaamun kirkko on perinteisesti toteutettu yhdessä
luottamushenkilöitten kanssa. Messuvuorossa on seurakuntapastori.
Esitys

Kappelineuvosto päättää valita luottamushenkilöt palvelutehtäviin joulukirkon
jumalanpalvelusta varten.
Ristinkantaja:
Kynttilänkantajat:
Tekstinlukijat:
Esirukousavustajat:
Kolehdinkantajat:

Päätös

Kappelineuvosto päätti valita luottamushenkilöt palvelutehtäviin joulukirkon
jumalanpalvelusta varten.
Ristinkantaja: Suvi Korhonen
Kynttilänkantajat: Pia Julkunen ja Juha Eronen
Tekstinlukijat: Suvi Korhonen ja Pia Julkunen
Kolehdinkantajat: Suvi Korhonen ja Kari Lappalainen

§ 75
MUUT ASIAT
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Kalustohankinnat Kirkkorinteelle
Seurakuntatalo Kirkkorinteelle tarvitaan muutama lisäkaluste, joihin ei ole
riittänyt Savonlinnan kiinteistömenoista rahaa. Työntekijöiden työ-hyvinvoinnin
vuoksi ainakin toisella hankinnalla on kiire ( ergonominen työtuoli ja pöytä ).
Esitys

Kappelineuvosto päättää, että Pakomaan rahaston tuotto-osuudesta hankitaan
kaksi sähköistä, ergonomista työpöytää ja ergonominen satulatuoli
seurakuntatalolle kahdelle eri työntekijälle. Toiselle heistä ostettiin satulatuoli
vuosi sitten.

Päätös

Kappelineuvosto päätti, että Pakomaan rahaston tuotto-osuudesta hankitaan
kaksi sähköistä, ergonomista työpöytää ja ergonominen satulatuoli
seurakuntatalolle kahdelle eri työntekijälle. Toiselle heistä ostettiin satulatuoli
vuosi sitten.

Lisämääräraha Rantasalmen kirkon uudelleenvihkimisen 30vuotisjuhlaan
Rantasalmen kirkon vihkimisestä tulee kuluneeksi 30 vuotta. Juhlamessu ja
siihen liittyvä juhla järjestetään 06.01.2019 Rantasalmen kirkossa.
Juhlamessun toimittavat Olli Uosukainen ja Pekka Rönkkönen. Vierailijoiksi
on pyydetty mm. emerituspiispa Voitto Huotari ja alttariteoksen tekijä,
kuvataiteilija Pauno Pohjolainen.
Päätös

Kappelineuvosto päätti, että juhlan kustannuksiin varataan 500,00 euroa
Pakomaan testamentin tuotto-osuudesta.

§ 76
ILMOITUSASIAT
-

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt Rantasalmen vs.
seurakuntapastori Per Lindbladille sivutoimiluvan 31.12.2018 asti
Savonlinnassa yksityisyrittäjänä toimimiseen enintään 9 tuntia viikossa.
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Lindblad ohjaa omassa yrityksessään kehonhuoltoryhmiä. Tuomiokapitulin
päätös on liitteenä nro 3.
-

Seurakuntatalo Kirkkorinteen takapihalle on asennettu kaksi
lämmitystolppaa henkilökunnan pysäköintiä varten. Urakka tehtiin
kappelineuvoston käyttövaroilla 29.10.2018 kokouksen ohjeiden
mukaan. Nyt yläparkkipaikalla on kaikkiaan kuusi lämmitettävää
autopaikkaa henkilökunnalle ja pitopalveluille.

§ 77
SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA
Rantasalmen kappelineuvosto kokoontuu seuraavan kerran pe 14.12.2018
klo 14.30 palaveriin ja joululounaalle työntekijöiden kanssa. Kyse on samalla
istuvan kappelineuvoston päätöskokoontumisesta.
Kappelineuvosto päätti, että kappelineuvoston seuraava kokous pidetään
kunhan Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuusto on valinnut uudet
kappelineuvoston jäsenet.

§ 78
KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.15.
( Kappelineuvoston ohjesääntö 14 § )
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle
tehtävällä oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa
säädetään.

Iltavirreksi laulettiin virsi 30.
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