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Kokousaika

Maanantai 10.09.2018 kello 16.30 - 19.25

Kokouspaikka

Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne

Läsnä

Eronen Juha
Härmälä Irja
Julkunen Pia
Korhonen Suvi
Lappalainen Kari
Vihavainen Susanna
Nyrhinen Lea
Pakomaa Ari
Wilkman Kauko

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
vs.aluekappalainen
jäsen
sihteeri
jäsen

Inkinen Pasi
Hänninen Pasi

ylipuutarhuri, § 41 - § 46
seurakuntamestari, § 41 - § 46

Muut
osallistujat

Asiat

Pöytäkirjan
allekirjoitukset:

Pöytäkirjan
tarkastus:

§§ 41 - 53 , sivut 1 - 11

___________________
Susanna Vihavainen
puheenjohtaja

___________________
Ari Pakomaa
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

__________________
Irja Härmälä
pöytäkirjantarkastaja

__________________
Suvi Korhonen
pöytäkirjantarkastaja
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§ 41
KOKOUKSEN AVAUS
Vs. aluekappalainen Susanna Vihavainen piti alkuhartauden, jonka jälkeen
toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

§ 42
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 03.09.2018.
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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.

§ 43
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 Irja
Härmälän ja Suvi Korhosen.

§ 44
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys

Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Kappelineuvosto päätti, että Muuta mahdollista asioissa käsitellään seuraava
asia:

-

Petri Laaksosen konsertti
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Muuten kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista
päätösehdotuksineen.

§ 45
LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Käsiteltävien asioiden lapsivaikutukset on arvioitu (KJ 23 luku 3 §
(9.5.2014/417)).
Todetaan, että esityslistan/pöytäkirjan pykälällä 48 on lapsivaikutuksia. Asia
koskee seurakuntatalo Kirkkorinteen ja päiväkoti Kerttulan ympäristön
mahdollisia uusia liikennejärjestelyjä, joiden tarkoitus on parantaa päiväkodin
jättöliikennettä. Samalla ne parantaisivat myös seurakunnan perhe- ja
päiväkerhojen lasten ja vanhempien turvallista liikkumista.
Esitys

Kappelineuvosto toteaa, että lapsivaikutukset on huomioitu tämän kokouksen
asioiden käsittelyssä.

Päätös

Kappelineuvosto totesi, että lapsivaikutukset on huomioitu tämän kokouksen
asioiden käsittelyssä.

§ 46
HAUTAUSMAAKATSELMUS JA SEN TULOKSET
Kappelineuvosto suorittaa hautausmaiden katselmuksen kappelineuvoston
ohjesäännön ja sovitun käytännön mukaisesti. Katselmuksen tulokset kirjataan
pöytäkirjaan ja annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Rantasalmen kappeliseurakunnan ( kappelineuvoston ) ohjesäännössä
sanotaan:
3 § Kappeliseurakunnan hautausmaana on entisen Rantasalmen seurakunnan
hautausmaa ( Kalmisto, Pohjoispääty ja Hautausmaa ), johon haudataan
ensisijaisesti kappeliseurakunnan jäseniä ja heidän omaisiaan.
Hautakirjanpidosta huolehtii seurakunnan taloustoimisto.
12 § Kappelineuvoston tehtävänä on
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8) valvoa kappeliseurakunnan kirkkoa ja hautausmaata sekä seurakunnan
muuta omaisuutta kappeliseurakunnan alueella kirkkoneuvoston antamien
ohjeiden mukaisesti.

Kappelineuvosto päätti kokouksessaan 14.05.2018, että hautausmaakatselmus suoritetaan kappelineuvoston kokouksen aluksi ma. 10.09.2018 klo.
16.30.
Edellisen hautausmaakatselmuksen tulokset ovat liitteenä nro 1.

Esitys

Kappelineuvosto suorittaa hautausmaakatselmuksen.

Päätös

Ylipuutarhuri Pasi Inkinen ja seurakuntamestari Pasi Hänninen olivat mukana
ennen kokouksen alkua suoritetussa hautausmaakatselmuksessa sekä § 41 - §
46 käsittelyn aikana.
Hautausmaakatselmuksen aikana todettiin, että edellisen katselmuksen
yhteydessä päätetyt toimenpiteet on pääosin tehty.
Kappeliseurakunta on huolehtinut hautojen hoidosta sopimusten ja annet-tujen
määräysten mukaisesti. Katselmuksessa todettiin hautausmaan yleisilme siistiksi
ja hyvin hoidetuksi.
Sähköistä hautakirjanpitoa on saatettu ja saatetaan edelleenkin ajan tasalle.
Päätettiin istuttaa ensi keväänä puuntaimia hautausmaalle tulevaisuutta ajatellen.
Huomautetaan laputtamalla hautausmaan käyttösuunnitelmasta poikkeavista
hautamuistomerkeistä haudoilla ( liite nro 2 käyttösuunnitel-masta ).
Päivitetään Surun kohdattua –opasta hautamuistomerkeistä annettujen ohjeiden
osalta yhdessä ylipuutarhuri Pasi Inkisen ja Savonlinnan seurakunnan
tiedotuksen kanssa.
Hautausmaan porteilla oleville ilmoitustauluille laaditaan ja laitetaan yleiset
ohjeet hautausmaalla liikkumisesta.

Ylipuutarhuri Pasi Inkinen ja seurakuntamestari Pasi Hänninen poistuivat
kokouksesta klo 17.50.

§ 47
KAPPELISEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019 - 2021
Kappelineuvoston tulee käsittellä ohjesäännön pohjalta kappelineuvos-tolle
osoitetun määrärahan ( vuonna 2018 7.500,00 € ) käyttösuunnitel-ma ja
kappeliseurakunnan toimintasuunnitelma.
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Rantasalmen kappeliseurakunnan eri työalojen toiminta- ja taloussuunni-telmat
vuosille 2019 - 2021 ovat liitteenä nro 3.
Toiminta- ja taloussuunnitelmien laatiminen on tapahtunut entisissä raameissa.
Kappelineuvostolle osoitetun ja myönnetyn määrärahan käyttösuunnitel-ma ja
kappeliseurakunnan toimintasuunnitelma tullaan laatimaan ensim-mäisessä
kappelineuvoston kokouksessa ensi vuoden alussa.

Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvosto osallistuu toiminta- ja
taloussuunnitelmien laatimiseen mahdollisuuksien mukaan keskustellen,
kehittäen, ideoiden ja parantaen. Kappelineuvosto kokoontui budjettipalaveriin ma 13.08.2018 seurakuntatalolle. Tilaisuudessa evästettiin vs.
kappalaista vuoden 2019 koskevissa toiminta- ja taloustoiveissa. Niiden
mukaan laadittiin jumalanpalvelus-, muut seurakuntatilaisuudet- ja aikuistyön
budjetit. Savonlinnasta oli annettu ohjeet viiden prosentin
talousarvioleikkauksista.
Vs. aluekappalainen Susanna Vihavainen esittelee eri työalojen toiminta- ja
taloussuunnitelmat vuosille 2019 – 2021.

Esitys

Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvosto päättää lähettää eri
työalojen toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2019 - 2021 Savon-linnan
seurakunnan kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle hyväksyt-täviksi.

Vs. aluekappalainen Susanna Vihavainen esitteli eri työalojen toiminta- ja
taloussuunnitelmat vuosille 2019 – 2021.

Päätös

Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvosto päätti lähettää eri työalojen
toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2019 - 2021 Savon-linnan
seurakunnan kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle hyväksyttä-väksi
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§ 48
KIRKKORINTEEN YMPÄRISTÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT
Rantasalmen kunta kaavailee uudistuksia seurakuntatalo Kirkkorinteen
ympäristön liikennejärjestelyihin Kerttulan päiväkodin laajennuksen vuoksi.
Ma 13.08.2018 kunnan kehittämispäällikkö Johanna Keränen ja kuntatekniikan päällikkö, varatoimitusjohtaja Pekka Lyytikäinen Järvi-Saimaan
palvelut Oy:stä kävivät kertomassa kappelineuvostolle ajankohtaisia
kaavoituskuulumisia.
Kunta on rakentamassa kevyen liikenteen väylää Kirkkotien varteen
päiväkodin jättöliikenteen turvallisuuden parantamiseksi. Väylä olisi
mahdollista ulottaa seurakuntatalolle asti, mutta puustoa pitäisi jonkin verran
poistaa. Tilalle voisi istuttaa matalampaa puustoa.
Kunta haluaisi myös neuvotella seurakunnan kanssa uuden, yksisuun-taisen
ajotien linjauksesta päiväkodin ympäri, jotta jättöliikenne tulisi
turvallisemmaksi. Linjaus kulkisi seurakunnan parkkipaikan laidalla,
seurakunnan maalla, Kerttulan aidan vieressä. Myös Kirkon mäelle haluttaisiin
tehdä uusi kevyen liikenteen väylä.
Kunnan omalle maalle, Kappelitien puoleiseen osaan, kaavaillaan uutta tie- ja
parkkialuetta, jotta päiväkodin pihapiirin leikkitila lisääntyisi. Uutta
parkkipaikkaa voisivat myös seurakunnan tilaisuuksiin tulijat käyttää
viikonloppuisin.
Kappelineuvosto suhtautui periaatteessa myönteisesti hankkeisiin, koska myös
seurakunnan oman perhe- ja päiväkerhon jättöliikenne tulisi turval-lisemmaksi.
Uutta pihasuunnitteluakin voisi tehdä. Uudistuksista ei kuitenkaan saisi
aiheutua kohtuuttomia kustannuksia seurakunnalle, parkkipaikat eivät saisi
ratkaisevasti vähetä ja pelastusteiden tulisi pysyä avoimina.
Kunnan edustajia kiitettiin aktiivisesta tiedottamisesta ja kehotettiin ottamaan
yhteyttä seurakunnan kiinteistöpäällikköön Sylvi Monoseen ja edelleen
Savonlinnan kirkkoneuvostoon, jonka toimivaltaan tällaisten kysymysten
ratkaiseminen kuuluu.
Kokousmuistio tapaamisesta on liitteenä nro 4.
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Esitys

Kirkkoneuvosto päättää merkitä Kirkkorinteen ympäristön liikennejärjes-telyt
tiedoksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti merkitä Kirkkorinteen ympäristön liikennejärjes-telyt
tiedoksi.

§ 49
SYKSYN KAPPELINEUVOSTON KOKOUSAJAT

Kappelineuvosto päättää syksyn kokousajankohdat niin, että ne limittyvät
Savonlinnan kirkkoneuvoston kokouksiin. Näin kappelineuvostolla on
mahdollisuus vaikuttaa vireillä oleviin hankkeisiin. Järjestelyn taustalla on
seurakunnan hallinnon synkronointityöryhmän työ.
Kappelineuvosto päätti kokouksessaan 14.05.2018, että syksyn
kokousajankohtiin palataan kappelineuvoston seuraavassa kokouksessa.
Kirkkoneuvosto kokoontuu syksyllä ti 11.09.2018 klo 15, ti 16.10.2018 klo
18 ja ti 27.11.2018 klo 16 ( budjettikokous ).

Esitys

Kappelineuvosto päättää syksyn kokousajankohdista.

Päätös

Kappelineuvosto päätti syksyn kokousajankohdista seuraavasti:
Kappelineuvoston kokous ma. 29.10.2018 klo 16.30.
Lisäksi kappelineuvosto päätti, että tarvittaessa pidetään kokous vielä tämän
vuoden puolella sekä järjestetään luottamushenkilöiden ja työntekijöiden
yhteinen palaveri ja joululounas pe. 14.12.2018 klo 14.30.
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§ 50
MUUT ASIAT

1. SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSEEN
VAALITOIMITSIJAKSI
Syksyn seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään ti 06.11.2018 –
la 10.11.2018 Rantasalmella. Ennakkoäänestyspaikat päättää lopullisesti
Savonlinnan vaalilautakunta syyskuussa. Rantasalmen kappeliseurakunta
toimitti keväällä ehdotuksen ennakkoäänestyspaikoista Savonlinnaan.
Ehdotuksen mukaan voisi äänestää seuraavissa paikoissa: Kirkkorinteellä,
kirjastossa ja kirjastoautossa, lukiossa, Nesteellä, Rinssi-Everstissä, Kmarketissa ja S-marketissa sekä kotiäänestyksessä mm. laitoksissa.
Savonlinnan kirkkoneuvoston päätöksen mukaan varsinaisena vaalipäi-vänä
18.11.2018 voi äänestää vain Savonlinnan seurakuntakeskuksessa.
Rantasalmen kappelineuvoston jäsenillä on mahdollisuus toimia
vaalitoimitsijoina, mikäli he eivät itse asetu ehdolle tulevissa vaaleissa.
Esitys

Kappelineuvoston jäseniltä tiedustellaan halukkuutta toimia tehtävässä ja
tiedot toimitetaan Savonlinnaan, josta vaalilautakunta ottaa tarvittaessa
yhteyttä.

Päätös

Kappelineuvoston jäsenistä Suvi Korhonen ja Kauko Wilkman ilmoittivat, että
he voisivat toimia ainoastaan lauantaina 10.11.2018 vaalitoimitsijoina
ennakkoäänestyspaikoissa Rantasalmella.

2. PETRI LAAKSOSEN KONSERTTI
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Savonlinnan seurakunnan ja Rantasalmen kappeliseurakunnan kanttori Sauli
Rissanen on tehnyt esityksen ( liite nro 5 ) Rantasalmen kappeli-seurakunnan
kappelineuvostolle, että Rantasalmen kappeliseurakunnan järjestämään pe.
16.11.2018 Petri Laaksosen konserttiin Rantasalmen kirkossa myytäisiin
ennakkoon 5 €:n hintaisia pääsylippuja.
Pääsylipputulot ohjattaisiin Rantasalmen kappeliseurakunnalle kappelineuvoston päättämällä tavalla. Konsertti järjestetään kappeliseurakunnan
hallinnoimalla Maija-Liisa ja Eino Pakomaan testamenttivaroilla.
Konserttilippu maksaisi 5 € ja se olisi haettavissa Rantasalmen kunnan
kirjastosta sen aukioloaikoina. Lippuja olisi ostettavissa myös ovelta tuntia
ennen konserttia.

Päätös

Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvosto päätti, että Petri Laaksosen
konsertti järjestetään kanttori Sauli Rissasen laatiman liitteenä nro 5 olevan
esityksen mukaisesti.
Lisäksi Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvosto päätti, että
pääsylipputulot käytetään Rantasalmen kappelineuvoston päättämällä tavalla
rantasalmelaisten hyväksi testamentin säännösten mukaisesti.

§ 51
ILMOITUSASIAT
-

Tiistaina 13.11.2018 klo 15/16 alkaen työntekijöiden / luottamushenkilöiden ja seurakunnan johdon tapaaminen sekä seurakuntailta
klo 17.00 Kirkkorinteellä.

-

Petri Laaksosen konsertti perjantaina 16.11.2018 klo 19.00
Rantasalmen kirkossa.

-

Rantasalmen kirkkoon ja seurakuntatalo Kirkkorinteelle on
hankittu kaksi pyörätuolia, kahdet kyynärsauvat, hyvätasoinen
ensiapulaukku sekä sydäniskuri, jonka sijoituspaikka on joko
seurakuntatalo tai kirkko. Nämä hankinnat on tehty Rantasalmen
kappelineuvoston toimeksiannosta Pakomaan rahaston varoilla.
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-

Lisäksi Daniel Åkermanin Vapahtaja ristillä –tauluun viereen on
asennettu muistolaatta. Samoin Petäjäsaaren muistomerkkiin on
asennettu lisälaatta, taiteilija, suunnittelija Kaija-Leena Hännisen toiveesta.

-

Kappelin käyttövaroista on tilattu Sana- ja Askel-lehdet
seurakuntatalolle yleisölehdiksi.

-

Rantasalmen kirkon esite on uusittu, ja kesäoppaiden mukaan siitä on
tullut hyvää palautetta. Kirkko oli päivittäin auki 11.06.2018 -12.08.2018
klo 11 - 18. Opastettavia oli aukioloaikoina noin 920. Lisäksi keväällä ja
syksyllä käy suurehkoja ryhmiä tilaamalla opastuksen. Kirkon esite on
jaettu kappelineuvoston jäsenille.

-

Kesävieraiden kirkkopyhä veti 125 henkeä, messun toimittajina olivat
Tynkkysen ja Kuparisen perheet. Myös kulttuurikävely hautausmaalla
houkutti 50 kävijää, oppaina olivat Rantasalmen kotiseutuyhdistyksen
Marjut Vainio ja Eija Guttormsen. Kesäkuun isoja tilaisuuksia olivat
Kuus-Hukkalan, Myllyrannan ja kirkon juhannustapahtumat sekä
heinäkuun hoivalaitosten kirkkopyhä ja Osikonmäen kansanlaulukirkko.
Myös rippikoululaisten konfir-maatiot vetivät väkeä. Diakonian leiripäivät
kiinnostivat entiseen malliin.
Rantasalmen kunnan 440 -vuotisjuhlassa to. 06.09.2018 toimintatalo
Oskarissa kappeliseurakunnan edustajina olivat vs.seurakuntapastori Per
Lindblad ja Irja Härmälä. Irja Härmälä kertoi terveiset juhlasta.

-

§ 52
SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA
Kappelineuvoston seuraava kokous on ma. 29.10.2018 klo 16.30
Kirkkorinteellä.
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§ 53
KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.25.
( 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.

________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet ______/ ______

