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§ 54
KOKOUKSEN AVAUS
Vs. aluekappalainen Susanna Vihavainen toivotti kokouksen osallistujat
tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

§ 55
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 22.10.2018.
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Esitys

Kokous todetaan lailliseksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän
suhteen päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän
suhteen päätösvaltaiseksi.

§ 56
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 tarkastajaksi Kari
Lappalaisen ja Kauko Wilkmanin.

§ 57
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys

Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen
työjärjestykseksi.
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Päätös

Kappelineuvosto hyväksyi jäsenille jaetun esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.

§ 58
LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Käsiteltävien asioiden lapsivaikutukset on arvioitu (KJ 23 luku 3 §
(9.5.2014/417)). Todettiin, että esityslistan pykälällä 62 on lapsivaiku-tuksia.
Esitys

Kappelineuvosto toteaa, että lapsivaikutukset on huomioitu tämän kokouksen
asioiden käsittelyssä. Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinteen
liikennejärjestelyt vaikuttavat myös paikassa asioivien lapsiperheiden
liikkumiseen. Osin myönteisesti, kun uusi kevyen liikenteen väylä toteutuu,
mutta kielteisesti, jos seurakunnan parkkialueen halki vedetään yleinen tie.
Vilkkaiden lasten valvominen parkkeeratusta autosta noustessa ja sisään
mentäessä on vaikeaa, ja onnettomuuksien riski kasvaa.

Päätös

Kappelineuvosto totesi, että lapsivaikutukset on huomioitu tämän kokouksen
asioiden käsittelyssä.
Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinteen liikennejärjestelyt vaikuttavat myös
paikassa asioivien lapsiperheiden liikkumiseen. Osin myönteisesti, kun uusi
kevyen liikenteen väylä toteutuu, mutta kielteisesti, jos seurakunnan
parkkialueen halki vedetään yleinen tie. Vilkkaiden lasten valvominen
parkkeeratusta autosta noustessa ja sisään mentäessä on vaikeaa, ja
onnettomuuksien riski kasvaa.

§ 59
RANTASALMEN INFOTAULU
Rantasalmen seurakunta on osallistunut Kolkonpään levähdysalueella
sijaitsevan infotaulun mainoksiin kunnan kanssa. Kunta huolehtii kyseisen
mainostaulun ylläpidosta.
Infotaulun sisältöä ollaan uudistamassa. On tiedusteltu kappeliseura-kunnan
halukkuutta jatkaa mainostamista taulussa. Mikäli hankkeeseen lähdetään
mukaan, niin olisi suotavaa tiivistää tekstiä. Entisessä mainoksessa on sisäkuva
kirkosta, vanhentunutta tietoa ja tekstejä eri kielillä, mm. maininta
jumalanpalveluksista.
Hanketta hoitaa Infomedia Suomi IMS Oy -niminen yritys ja sopimus olisi
kaksivuotinen. Lasku tulisi maksuun joulukuussa 2018.
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Yrityksen tekemä tarjous on liitteenä nro 1. Tarjous on ei-julkinen.
Esitys

Kappelineuvosto päättää, osallistutaanko hankkeeseen omilla käyttövaroilla.

Päätös

Kappelineuvosto päätti hyväksyä Suomi IMS Oy:n tarjouksen ja
kustannukset maksetaan kappelineuvoston käyttövaroista sekä
vs.aluekappalainen hoitaa ja ilmoittaa mainokseen tulevat mahdolliset
tekstimuutokset.

§ 60
PETÄJÄSAARI-JUHLA 2020
Toisen maailmansodan aikaisesta Petäjäsaaren taistelusta tulee 06.03.2020
kuluneeksi 80 vuotta. Taistelu käytiin Laatokalla, ja siinä menehtyi runsaasti
rantasalmelaisia.
Vuonna 2020 on tarkoitus järjestää Petäjäsaari -muistojumalanpalvelus ja –
juhla suurimuotoisemmin kuin normaalisti. Järjestelyistä ovat seura-kunnan
ohella vastanneet Rantasalmen Rotaryklubi ja Rantasalmen kunta. Juhlaa
vietetään vuosittain.
Rantasalmen kirkkoherrat/kappalaiset Olli Uosukainen ja Jussi Leppäniemi
ovat tiedustelleet rantasalmelaiselta säveltäjä Janne Ikoselta mahdollisuutta
säveltää noin 15 minuuttia kestävä Petäjäsaari -teos
80-vuotisjuhlaan. Uosukaisen ja Leppäniemen lisäksi työryhmässä on ollut
Mikko Kannaste.
Teos sävellettäisiin pääosin puhallinorkesterille, lisäksi mukana voisi olla
Petäjäsaarihymni, joka esitettäisiin tarvittaessa myös uruilla ja pianolla. Sen
voisi säveltää jopa laulettavaksi, mikäli sopiva teksti löytyisi. Sävellystyö
valmistuisi 2019 loppuun mennessä. Kantaesityspaikka olisi Rantasalmen
kirkko.
Janne Ikosen/T:mi Musikonen tarjouspyyntö sävellystyöstä ja tieto
Rantasalmen puhallinorkesterin esiintymisveloituksesta vuoden 2018
hintatasolla on liitteenä nro 2. Sävellyspalkkio olisi 7.500 euroa, josta 3.000
euroa maksettaisiin sävellystyön alkaessa joko 2018 puolella tai 2019 alussa,
ja loput 4.500 euroa sävellyksen valmistuttua. Lisäksi Rantasalmen
puhallinorkesterin esiintymiskorvaus olisi 900 – 1.500 euroa riippuen siitä,
kuinka kauan orkesteri olisi paikalla.
Ei ole tietoa, haluaisiko kunta tai rotaryt osallistua rahoitukseen, tai löytyisikö
myös joku muu taho hanketta tukemaan.

Esitys

Kappelineuvosto päättää, osallistutaanko hankkeeseen vai jätetäänkö asia
pöydälle uuden kappelineuvoston ratkaistavaksi.
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Päätös

Kappelineuvosto päätti, että se suhtautuu myötämielisesti Petäjäsaari –juhla
2020 hankkeeseen. Kappelineuvosto päätti antaa Irja Härmälälle tehtäväksi
tiedustella Rantasalmen kunnan, Rantasalmen Rotaryklubin, Lions Club
Rantasalmi ry:n sekä Rantasalmen virkistys- ja sivistyssäätiön halukkuutta osallistua ko.hankkeen rahoitukseen ja yhteisen palaverin
järjestämiseen. Asiaan palataan tulevissa kappelineuvoston kokouksissa.

§ 61
RUSKATRÖÖTTÄ-TAPAHTUMA 2020
Rantasalmen puhallinorkesteri aikoo järjestää Ruskatrööttä puhallintapahtuman Rantasalmella 02.10. - 04.10.2020. Yhdistys kysyy
mahdollisuutta käyttää Rantasalmen kirkkoa noin 300 - 400 puhaltajan
harjoittelu- ja konserttipaikkana. Rantasalmella ei ole muuta yhtä isoa tilaa
kyseiseen tarkoitukseen.
Alustava varaus kirkkoon on tehty seuraavasti: pe 02.10. kirkko on varattu
puhaltajille klo 10 - 20, la 03.10. klo 8 - 20 ja su 04.10. klo 8 - 18.
Kirkossa ei kyseisenä viikonloppuna voi siunata vainajia, kastaa tai viettää
häitä. Toimitukset on siirrettävä seurakuntatalo Kirkkorinteelle. Myös
sunnuntaina 04.10. 2020 jumalanpalvelus klo 10 - 12 on pidettävä
Kirkkorinteellä. Tämäkin alustava varaus on jo tehty.
Esitys

Kappelineuvosto päättää kannattaa Ruskatrööttä puhallintapahtuman
järjestämistä Rantasalmen kirkossa 02.10. - 04.10.2020. Suurtapahtuman
saaminen pienelle paikkakunnalle toimii hyvänä mainoksena myös
seurakunnalle. Jumalanpalvelus ja toimitukset on mahdollisuutta järjestää
seurakuntatalo Kirkkorinteelle, joten tapahtuma ei estä seurakunnan muuta
toimintaa.

Päätös

Kappelineuvosto päätti kannattaa Ruskatrööttä puhallintapahtuman
järjestämistä Rantasalmen kirkossa 02.10. - 04.10.2020. Suurtapahtuman
saaminen pienelle paikkakunnalle toimii hyvänä mainoksena myös
seurakunnalle. Jumalanpalvelus ja toimitukset on mahdollisuutta järjestää
seurakuntatalo Kirkkorinteelle, joten tapahtuma ei estä seurakunnan muuta
toimintaa.

§ 62
KIRKKORINTEEN YMPÄRISTÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT
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Savonlinnan kirkkoneuvosto palautti kokouksessaan 16.10.2018
seurakuntatalo Kirkkorinteen ympäristön liikennejärjestelyt uudelleen
valmisteluun Rantasalmen kappelineuvostoon, koska suunnitelma oli muuttunut
kappelineuvoston käsittelemästä ehdotuksesta.
Liikennejärjestelyistä oli annettu lausunto Rantasalmen kappelineu-voston
10.09.2018 kokouksessa, pykälässä 48. Lausunto toimitettiin Savonlinnan
kirkkoneuvostolle. Lisäksi asiaa oli puitu kappelineuvoston ja Rantasalmen
kunnan / Järvi-Saimaan Palvelujen kokouksessa 13.08.2018. Tästä
palaverista tehtiin muistio, joka oli 10.09.2018 kokouksen esityslistan liitteenä.
Muistio kävi hyväksyttävänä kunnassa ennen sen lähettämistä Savonlinnan
seurakunnan kiinteistöpäällikölle.

OTE Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvoston
kokouksen pöytäkirjasta n:o 8/16.10.2018
------153. §
RANTASALMEN SEURAKUNTATALON LÄHIYMPÄRISTÖN
LIIKENNEJÄRJESTELYT
- esityslistan liite 2
valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050-5406283
Rantasalmen kunnassa on meneillään Kerttula-päiväkodin laajennuksen
aiheuttamat liikennejärjestelyt seurakuntatalon lähiympäristössä.
Parhaillaan ollaan rakentamassa kevyen liikenteen väylää Kirkkotien varteen
päiväkodin jättöliikenteen turvallisuuden parantamiseksi. Kevyen liikenteen
väylä olisi mahdollista ulottaa seurakuntatalolle asti, mikä vaatii puiden kaatoa.
Kunta haluaisi rakentaa yksisuuntaisen ajotien päiväkoti Kerttulan ympäri. Sen
linjaus kulkisi päiväkodin aidan vieritse, seurakunnan parkkipaikan halki
seurakunnan maalla. Uusi katu asvaltoitaisiin ja valaistaisiin.
Rantasalmen kunta haluaisi myös kaavoittaa kevyen liikenteen väylän, joka
nousisi
kirkon alapuolista rinnettä terveyskeskuksen mäelle. Maapohja
kuuluu seurakunnalle.
Kirkkorinteelle asti ulottuva kevyen liikenteen väylä ja selkeät
liikennejärjestelyt lisäisivät myös seurakuntatalolla vierailevien turvallisuutta,
mukaan lukien mm. seurakunnan oman perhe- ja päiväkerhon jättöliikenne.
Ratkaisu mahdollistaisi uudenlaista pihasuunnittelua.
Rantasalmen kappelineuvosto ja Rantasalmen kunnan edustajat ovat pitäneet
palaverin 13.8.2018 Kirkkorinteellä.
Palaverissa oli seurakunnan puolelta tuotu esille mm. että pelastustiet kirkkoon
ja seurakuntatalolle olisi oltava riittävän leveät paloautoille. Kappelineuvoston
jäsenet
olivat korostaneet, etteivät uudet ratkaisut saisi tuottaa
seurakunnalle kohtuuttomia kustannuksia.
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Vs. talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö ovat käyneet paikan päällä katsomassa
mahdolliset uudet järjestelyt, jotka lisäisivät seurakuntatalon alueella liikkuvien
turvallisuutta.
Osa työntekijöiden parkkipaikoista on jo siirretty seurakuntatalon taakse
viime syksyn aikana.
Vs. talousjohtajan esitys:
Savonlinnan seurakunta hyväksyy Rantasalmen kunnan esittämät
liikennejärjestelyt Kirkkorinteen ja kirkon lähiympäristössä. Seurakunta ei
osallistu rakentamiskustannuksiin. Seurakunta haluaisi, että kevyen liikenteen
väylä ulotettaisiin seurakuntatalolle asti ja seurakunta on myönteinen myös
kevyen liikenteen kaavoittamiselle, joka nousisi kirkon alapuolista rinnettä
terveyskeskukselle päin.

Käsittely:
Kokoukseen saatiin tieto, että tien linjausta olisi muutettu aiemmista
suunnitelmista.
Siksi kirkkoneuvosto ei halunnut ottaa kantaa ennen kuin saa varmuuden
uusista suunnitelmista ja niiden vaikutuksista. Sammeli Juntunen esitti, että asia
palautetaan Rantasalmen kappelineuvostoon lausuntoa varten, Irja Härmälä
kannatti esitystä.
Vs. talousjohtaja muutti esityksenä samoin, että asia lähetetään
kappelineuvostolle valmisteltavaksi ja otetaan uudelleen käsittelyyn heidän
annettuaan lausuntonsa.
Päätös:

Kirkkoneuvosto palautti asian Rantasalmen kappelineuvostolle
uudelleen valmistelua ja lausuntoa varten.
-------

§ 62
Esitys

Kirkkorinteen ympäristön liikennejärjestelyt käsitellään uudestaan Rantasalmen
kappelineuvostossa. Suunnitelma on muuttunut seurakunnan parkkialuetta
koskevan tielinjauksen suhteen.
Laajentuvan päiväkoti Kerttulan jättöliikenne kulkisikin seurakunnan
parkkipaikan halki kaksisuuntaisena, eikä päiväkodin aidan viertä
yksisuuntaisena, kuten ensimmäisessä luonnoksessa kaavailtiin.
Seurakunnan maalla sijaitseva parkkipaikka on tällä hetkellä hiekkakenttänä.
Siitä oikaistaan satunnaisesti läpi, mutta varsinaista tieliikennettä ei ole. Jos alue
asvaltoitaisiin ja kunnan toivoma uusi tielinjaus kulkisi kahden autorivistön
keskellä, niin muukin liikenne todennäköisesti lisääntyisi, säilyväthän Kirkkotie
ja Kappelitie kaksisuuntaisina.
Kun päiväkoti laajenee niin siellä asioivien ja työtä tekevien määrä kasvaa.
Lisääntynyt liikenne kasvattaa liikenneonnettomuuksien riskiä. Jo nyt
parkkipaikalla on sattunut peltikolareita. Jos alueen halki kulkisi yleinen tie,
________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet ______/ ______

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
ESITYSLISTA
NRO 5/2018
Rantasalmen kappeliseurakunnan
PÖYTÄKIRJA
SIVU 9
kappelineuvosto
29.10.2018
_______________________________________________________________________________
henkilövahinkojen riski suurenisi, etenkin kun seurakuntatalolla asioi paljon
ikäihmisiä ja lapsiperheitä. Parkkipaikkapäätöksellä on siten lapsivaikutuksia.
Lasten autosta poistumista ja nousemista olisi vaikeaa valvoa. Parkkipaikan
halki kulkeva tie huonontaisi turvallisuustilannetta. Sen sijaan Kirkkotien laitaa
kulkeva uusi kevyen liikenteen väylä parantaa myös seurakunnan perhe- ja
päiväkerhon jättöliikennettä.
Kappelineuvosto esittää kirkkoneuvostolle, että ensisijaisesti pyrittäisiin
löytämään ratkaisu, ettei liikenteen tarvitsisi kulkea parkkialueen halki. Yksi
mahdollisuus olisi tehdä vain yksi vinoparkkirivistö seurakuntatalon eteen ja
siirtää tielinjaus takaisin päiväkoti Kerttulan aidan viereen. Tarvittaessa kunta
voisi lohkaista Kerttulan tontista metrin, pari ja siirtää leikkialuetta osin
alapihalle. Seurakuntatalon eteen jäisi 18 parkkiruutua, joista 3 invapysäköintiä
varten. Kulku alueelle olisi yksisuuntainen Kirkkotieltä päin. Kulkusuunta
osoitettaisiin liikennemerkein.

Jos seurakunta suostuisi toisen parkkirivistön siirtoon niin kunnan tulisi
luovuttaa vastaava määrä parkkiruutuja ( 18 kappaletta ) seurakunnan
käyttöön toisaalta, esim. uusista kadunvarsien taskuparkeista ja seurakun-nalle
nimettynä ns. Pullankulman alueelle kaavaillusta uudesta parkki-alueesta.
Enimmillään nykyisellä hiekkakentällä pysäköi noin 30 - 40 ajoneuvoa
seurakunnan tilaisuuksien aikana.
Pienen avun toisi se, että seurakunnan työntekijöiden parkkeerausta
siirrettäisiin yläpihalle ( vaatisi kaksi lämmitystolppaa lisää ). Työntekijöitä on
kahdeksan. Kuudelle heistä löytyisi tilaa yläparkista, jossa on paikka myös
pitopalveluille.
Kakkosvaihtoehtona kappelineuvosto esittää, että mikäli parkkipaikan halki
kulkevasta linjauksesta pidetään kiinni niin seurakunnan omistamalle maalle
laitettaisiin yksisuuntaista liikennettä osoittava liikennemerkki Kirkkotieltä päin.
Kappelitieltä päin asetettaisiin ajokieltomerkki. Seurakunnan maalla liikenne
kulkisi yksisuuntaisena, vaikka Kirkkotietä ja Kappelitietä voisi edelleen ajaa
kaksisuuntaisesti.
Lisäksi kappelineuvosto esittää, että Kirkonmäelle kaavaillun kevyen liikenteen
väylää ei vielä tässä yhteydessä hyväksyttäisi, vaan vasta sitten, kun kunta on
toimittanut suunnitelmasta piirustukset ja Rantasalmen kappelineuvosto on
antanut niistä lausunnon.
Kunnasta pyydetään parkkipaikkaa koskevasta suunnitelmasta ajantasaiset
piirustukset, joissa on mitoitettu kuva parkkialueesta metrimäärineen,
mahdollisten hidasteiden ja kävelyreittien tarkat paikat, samoin tiedot nykyisistä
liikennemääristä ja arvioidusta kasvusta päiväkodin laajennuksen jälkeen. Jos
mahdollista, myös vastaava kuva yksirivisestä parkkivaihtoehdosta.
Rantasalmen kuntateknisistä palveluista tilataan henkilö esittelemään uutta
luonnosta mittanauhan kera ennen kappelineuvoston kokousta 29.10.2018.
Lisäksi kunnalta edellytetään asiaa koskevan materiaalin toimittamista sekä
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sähköisesti että kirjallisesti ennen kokouksen alkua. Aineistoa ei jaettu
kokouksessa, koska kunta oli ilmoittanut etteivät ehdi saada parkkipaikasta
uusia piirustuksia eikä ketään henkilöä paikalle lomien pyörimisen vuoksi.
Päätös

Kappelineuvosto päätti, että asiaan palataan tulevissa kappelineuvoston
kokouksissa, kunhan Rantasalmen kunnasta toimitetaan tarkemmat tiedot
uusista suunnitelmista ja niiden vaikutuksista. Kappelineuvoston mielestä
suunnitelmissa tulisi ottaa huomioon myös tilaus- ja palveluliikenteen tarpeet.
Lisäksi kappelineuvosto päätti, että seurakuntatalo Kirkkorinteen liikennejärjestelyistä tulee olla yhteinen näkemys Rantasalmen kunnan kanssa ennen
kuin asia viedään uudestaan Savonlinnan seurakunnan kirkkoneu-voston
päätettäväksi.

§ 63
MUUT ASIAT
Keskustellaan kappelineuvoston jäljellä olevan määrärahan käytöstä
loppuvuoden aikana. Samoin siitä, mihin kohteeseen Pakomaan
testamenttivaroilla pe 16.11.2018 järjestettävän laulaja Petri Laaksosen
konsertin mahdollinen tuotto käytetään, mikäli sellaista syntyy. Liput maksavat
5 euroa.
Päätös

Kappelineuvosto kävi keskustelua jäljellä olevan määrärahan käytöstä
loppuvuoden aikana.
Kappelineuvosto päätti, että laulaja Petri Laaksosen konsertista tulevat tuotot
kirjataan Pakomaan testamentin kustannuspaikalle.

§ 64
ILMOITUSASIAT
-

Kappelineuvostolle tiedoksi Seurakuntavaalit 2018 ennakkoäänestyspäivät ja ehdokaslistojen yhdistelmät ( liite nro 3 ). Ne on toimitettu
kappelin omille ilmoitustauluille, S- ja K -marketiin, kirjastoon, RinssiEverstiin, Mäntylään sekä tiedotusaineistona Rantasalmen lehteen.
Kotiäänestysmahdollisuudesta ja Savonlinnan vaalilautakunnan sihteerin
puhelinnumerosta on tiedotettu Mäntylän palvelualue-esimiestä, joka on
vienyt tietoa eteenpäin muihinkin hoivalaitoksiin.
Kotiäänestystä haluavat voivat ilmoittautua pe 02.11.2018 klo 16
mennessä joko puhelimitse tai kirjallisesti Savonlinnan vaalilautakunnan
sihteerille.
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-

-

Kappelineuvoston esitys rantasalmelaisista ennakkoäänestyspaikoista ei
mennyt läpi Savonlinnan vaalilautakunnassa.
Rantasalmella voi ennakkoäänestää kolmena päivänä: ti 06.11. klo 10 -15
S-market Rantasalmessa, to 08.11. klo 9 - 18 seurakuntatalo
Kirkkorinteellä, pe 09.11. klo 15 - 18 K-market Hummerissa.
Varsinaisena vaalipäivänä su 18.11.2018 klo 11 - 20 saa äänestää vain
Savonlinnan seurakuntakeskuksessa.
Savonlinnan kirkkovaltuusto on 02.10.2018 kokouksessaan valinnut
Rantasalmen kappelineuvostosta eronneen varajäsen Laura Juopperin
tilalle Petra Huupposen. Laura Juopperi muutti pois paikkakunnalta. Petra
Huupponen on Pia Julkusen henkilökohtainen varajäsen vuoden 2018
loppuun saakka.
Rantasalmen aluekappalainen Jussi Leppäniemen opintovapaahake-mus
ajalle 01.01.2019 – 20.06.2019. ( liite nro 4 )
Yhteisvastuukeräys -messu ja Aikamiesten kuoron 10 -vuotisjuhla
pidetään su. 03.02.2019.

§ 65
SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA
Rantasalmen kappelineuvosto kokoontuu seuraavan kerran pe 14.12.2018
klo 14.30 seurakuntatalo Kirkkorinteelle palaveriin kappeliseurakunnan
työntekijöiden kanssa ja sen jälkeen joululounaalle.
Tarvittaessa voidaan pitää kokous myös aiemmin.
§ 66
KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.25.
( Kappelineuvoston ohjesääntö 14 § )
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle
tehtävällä oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa
säädetään.

Kokouksen lopuksi vs.aluekappalainen Susanna Vihavainen piti lyhyen
rukoushetken.
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