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Kokousaika

Maanantai 04.02.2019 kello 16.30 – 18.55

Kokouspaikka

Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne

Läsnä

Härmälä Irja
Julkunen Pia
Kemppainen Jari
Lappalainen Kari
Reijonen Tiina
Soudunsaari Saara
Wilkman Kauko
Vihavainen Susanna
Pakomaa Ari

Muut
osallistujat

Muita osallistujia ei ollut

Asiat

§§ 1 - 15

Pöytäkirjan
allekirjoitukset:

Pöytäkirjan
tarkastus:

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
vs.aluekappalainen
sihteeri

, sivut 1 - 10

___________________
Susanna Vihavainen
puheenjohtaja

___________________
Ari Pakomaa
sihteeri

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

__________________
Irja Härmälä
pöytäkirjantarkastaja

__________________
Pia Julkunen
pöytäkirjantarkastaja
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§1
KOKOUKSEN AVAUS
Vs. aluekappalainen Susanna Vihavainen piti alkuhartauden, jonka jälkeen
toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

§2
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 28.01.2019.
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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.

§3
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 Pia Julkusen.

§4
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys

Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Kappelineuvosto päätti, että Muuta mahdollista asioissa käsitellään seuraavat
asiat:

-

Kappelineuvoston kokouksen järjestelyt
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-

Kaija Pulkkisen valokuvatarjous

Muuten kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista
päätösehdotuksineen.

§5
LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Käsiteltävien asioiden lapsivaikutukset on arvioitu (KJ 23 luku 3 §
(9.5.2014/417)). Todetaan, että esityslistan asioilla ei ole lapsivaikutuksia.
Esitys

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

Päätös

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

§6
KAPPELINEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSILLE 2019 - 2020
Kappeliseurakunnan ohjesääntö 5 § 2. mom.
”Kappelineuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Kappelineuvosto voi valita puheenjohtajaksi kappelin
kappalaisen ( aluekappalaisen ) tai kappelineuvostoon valitun muun jäsenen.”
Esitys

Kappelineuvosto päättää valita puheenjohtajan vuosille 2019 - 2020.

Päätös

Kappelineuvosto päätti valita puheenjohtajaksi Rantasalmen
kappeliseurakunnan aluekappalaisen vuosille 2019 - 2020.

§7
KAPPELINEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSILLE 2019 - 2020
Kappeliseurakunnan ohjesääntö 5 § 2. mom.
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”Kappelineuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.”
Esitys

Kappelineuvosto päättää valita varapuheenjohtajan vuosille 2019 - 2020.

Päätös

Kappelineuvosto päätti valita varapuheenjohtajaksi Irja Härmälän vuosille
2019 - 2020.

§8
KAPPELINEUVOSTON TEHTÄVÄT JA TYÖSKENTELY KAPPELINEUVOSTON
OHJESÄÄNNÖN POHJALTA
Rantasalmen kappeliseurakunnan ohjesääntö ( liite 1 ) on lähetetty jäsenille
ennakkoon. Aluekappalainen esittelee ohjesäännön.
Esitys

Kappelineuvosto päättää merkitä ohjesäännön tiedoksi.
Kappelineuvosto keskustelee kappelineuvoston roolista, tehtävästä ja
työskentelystä.

Päätös

Kappelineuvosto merkitsi Rantasalmen kappeliseurakunnan ohjesäännön
tiedoksi. Kappelineuvosto keskusteli kappelineuvoston roolista, tehtävästä ja
työskentelystä.

§9
RANTASALMEN KAPPELISEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2018
Vuoden 2018 suurtapahtuma Rantasalmen kappeliseurakunnassa oli
Vapahtaja ristillä -kirkkomaalauksen konservointi Valamon
konservointilaitoksessa ja sen kunniaksi järjestetty juhlamessu / Rantasalmi
440 vuotta –kotiseutujuhla 15.04.2018. Pääpuhujana oli professori Heikki
Hanka Jyväskylän yliopistosta.
Vapahtaja ristillä oli osa Rantasalmen vanhan puukirkon alttariteosta,
maalaajana Daniel Åkermanin (n. 1840). Kunnostettu työ asetettiin esille
seurakuntatalo Kirkkorinteelle.
Kappelineuvoston maksamat kirkkokahvitukset toteutuivat äitien- ja
isänpäivänä sekä kesävieraiden kirkkopyhässä, jolloin järjestettiin myös
kulttuurikävely hautausmaalle.
Kappeliseurakunta osallistui Rantasalmen palveluhakemisto 2018 –
hankkeeseen. Puhelinluettelon julkaisija oli LC-Rantasalmi. Opasta ostettiin
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kirkossa myytäväksi. Lisäksi hankittiin mainostilaa Kolkonpään
levähdysalueen opastaulusta. Myös Rantasalmen kirkon esite uusittiin, ja se sai
hyvää palautetta. Kirkko oli avoinna yleisölle 11.06.-12.08.2018.
Hautausmaalle tilattiin 16 haudankaivaja Marko Ruuskasen taidelintu-pönttöä;
hän ei laskuttanut työstään. Ruuskasta muistettiin kiitoslahjalla.
Kappelin käyttövaroista ostettiin kaatuneitten muistopäivän ja
itsenäisyyspäivän seppeleet yhdessä kunnan kanssa, seurakunnan
kesätapahtumien ilmoituskulut paikallislehdessä, kukitettiin konserttiesiintyjiä ja
huomioitiin eri yhteistyötahoja, mm. Rantasalmen yrittäjien 50-vuotisjuhlat.
Kappelineuvosto tilasi Askel- ja Sana-lehdet yleisölehdiksi seurakuntatalolle.
Liikuntavuoro seurakuntalaisille pyöri koko vuoden.

Rantasalmen kaste- ja kummitodistukset uusittiin, hoivakotiehtoollisiin ostettiin
viinikalkki, leipälautanen ja ammattikirjallisuutta, digitoitiin seurakunnan
vanhoja kuvia sekä järjestettiin SPR:n Auttaja-koulutus henkilöstölle.
Seurakuntatalon yläparkkipaikalle asennettiin lisää autonlämmityspaikkoja
helpottamaan työntekijöiden ja pitopalveluiden pysäköintiä.
Pakomaan testamenttivaroin järjestettiin Petri Laaksosen konsertti
16.11.2018. Lisäksi hankittiin kaksi sähköistä työpöytää, satulatuoli, kaksi
pyörätuolia, kyynärsauvat, ensiapulaukku ja sydäniskuri seurakuntatalolle ja
kirkkoon.
Vuonna 2018 Rantasalmella toimitettiin 78 messua, sanajumalanpalvelusta,
viikko-, perhe-, koululais- ja erityisjumalanpalvelusta. Kirkollisia toimituksia
oli 116, joista hautajaisia 84, kasteita 20, vihkimisiä ja avioliiton siunaamisia
11 sekä yksi kodin siunaus. Näiden lisäksi uurnanlaskuja oli 11 ( muualla
siunattuja ), osassa pappi mukana.
Hartauksia, seuroja, juhlia ja leiripäiviä oli läpi vuoden, samoin koti-käyntejä.
Syntymäpäiväkäyntejä tasavuosia juhlivien luona jatkettiin tammi-marraskuun
välisenä aikana. Siitä eteenpäin syntymäpäiväkäynneillä käytiin kutsusta.
Seurakuntatalolla kokoontui 12 säännöllistä ryhmää ja piiriä. Seurakunnan
perhekerhon suosio oli kasvussa, samoin diakonian avustustoiminnan tarve.
Toisaalta myös vapaaehtoiset lahjoitukset diakonialle lisääntyivät.
Diakonityöllä on laajat yhteistyöverkostot paikkakunnalla.
Vuoden suurtapahtumista mainittakoon kotiseutujuhlan ja kesävieraiden
kirkkopyhän ohella lasten pääsiäisvaellus kirkossa, kaksi rippikirkkoa,
hoivalaitosten kirkkopyhä, kansanlaulumessu Osikonmäellä, seurakunnan
kahviteltta Lipposmarkkinoilla, Lipokkaat liikkeelle/verkkareissa kirkkoon –
pyhä, pyhäinpäivän iltakirkko, itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus,
seurakuntailta Kirkkorinteellä, kauneimmat joululaulut puhallinorkesterin
säestyksellä ja jouluaaton hartaus.
Rantasalmen kunta tiedusteli seurakunnan halukkuutta parkkipaikkamuutoksiin läheisen Kerttula-päiväkodin laajennussuunnitelman vuoksi sekä
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seurakuntatalon vuokraamista sisäilmaongelmista kärsivän Käenkellovuorohoitopäiväkodin väistötiloiksi. Savonlinnan kirkkoneuvosto päätti, että
tiloja ei vuokrata seurakunnan oman käyttötarpeen, tilojen riittämättömyyden
ja soveltumattomuuden vuoksi. Ko. asioiden selvittely vei runsaasti vs.
aluekappalaisen työaikaa, mikä oli poissa seurakuntalaisten parissa tehtävästä
työstä.

Esitys

Kappelineuvosto keskustelee edellisen vuoden toiminnasta ja päättää merkitä
Rantasalmen kappeliseurakunnan toimintakertomuksen 2018 tiedoksi.

Jari Kemppainen poistui kokouksesta klo 17.20.

Päätös

Kappelineuvosto keskusteli edellisen vuoden toiminnasta ja päätti merkitä
Rantasalmen kappeliseurakunnan toimintakertomuksen 2018 tiedoksi.

§ 10
KAPPELINEUVOSTON TULEVIIN KOKOUKSIIN VALMISTELTAVIA ASIOITA
Tulevissa kokouksessa kappelineuvosto käsittelee ohjesäännön pohjalta
ainakin seuraavia asioita:
Kappelineuvostolle osoitetun määrärahan käyttösuunnitelma.
Kappeliseurakunnan toimintasuunnitelma.
Kappeliseurakunnan jumalanpalveluksissa kerättävien kolehtien
kolehtisuunnitelma.
Kappelineuvoston asettamien työryhmien valinta.
Hautausmaankatselmuksen suorittaminen.

Esitys

Kappelineuvosto keskustelee tulevien kokousten asioista ja niiden
valmistelusta.
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Päätös

Kappelineuvosto keskusteli tulevien kokousten asioista ja niiden valmistelusta.

§ 11
KAPPELINEUVOSTON MÄÄRÄRAHAN TOIMINTASUUNITELMA VUODELLE 2019

Kappelineuvosto laatii tammikuun ensimmäisessä kokouksessa vuonna 2019
kappelineuvoston määrärahalle ( 7 500 € ) toimintasuunnitelman vuodelle
2019 ( liite nro 2 ).
Esitys

Kappelineuvosto päättää hyväksyä liitteen nro 2 mukaisen määrärahan
toimintasuunnitelman vuodelle 2019.
Vs.aluekappalainen Susanna Vihavainen esitteli Savonlinnan seurakunnan
henkilökunnan merkkipäivälahjakäytännön. ( liite nro 3 )
Jari Kemppainen palasi kokoukseen klo 17.55.

Päätös

Kappelineuvosto päätti hyväksyä liitteen nro 2 mukaisen määrärahan
toimintasuunnitelman vuodelle 2019. Lisäksi kappelineuvosto päätti merkitä
Savonlinnan seurakunnan henkilökunnan merkkipäivälahja-käytännön
tiedoksi.

§ 12
MUUT ASIAT

-

Kappelineuvoston kokouksen järjestelyt
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Päätös

Kappelineuvosto keskusteli kokouksien järjestelyistä ja päätti seuraavasti:
- Kokouspäivä on maanantai tai tiistai.
- Kokouskutsu ja esityslista postitetaan kappelineuvoston varsinaisten
jäsenien lisäksi heidän henkilökohtaisille varajäsenille, Savonlinnan
seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Juho Tiaiselle ja
virkavapaalla olevalle aluekappalainen Jussi Leppäniemelle sekä
sähköpostitse Savonlinnan seurakunnan talousjohtajalle.
- Jos kappelineuvoston varsinainen jäsen ei pääse kokoukseen tulee hänen
ilmoittaa siitä henkilökohtaiselle varajäsenelleen ja puheenjohtajalle.
-

Kaija Pulkkisen valokuvatarjous

Kaija Pulkkinen on tarjoutunut myymään valokuvia Rantasalmen kirkon
palosta ja uuden kirkon jälleen rakentamisesta.
Päätös

Kappelineuvosto päätti, että Rantasalmen kappeliseurakunta hankkii Kaija
Pulkkiselta valokuvia ( noin 35 kpl ) Rantasalmen kirkon palosta ja uuden
kirkon jälleen rakentamisesta.

§ 13
ILMOITUSASIAT

-

Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan
27.12.2018 ( § 224 ), ettei voi tarjota Rantasalmen seurakuntatalon
( Kirkkorinne ) tiloja vuokralle Rantasalmen kunnalle vuoropäiväkotitarpeeseen.
Perusteluna omasta toiminnasta johtuva tilojen käyttötarve sekä tilojen
riittämättömyys ja soveltumattomuus vuoropäiväkotitarpeeseen.

-

Savonlinnan seurakunnan kappelineuvostojen ( Rantasalmi,
Kerimäki, Punkaharju, Enonkoski ) ja Savonrannan piirineuvoston
yhteinen ilta luottamushenkilöille ja kappalaisille on Kerimäen
seurakuntakodilla, Urheilukuja 2, ma 08.04.2019 klo 17 - 20. Alussa
tarjoilu.
Aiheena mm. tulevan toiminnan ja talouden suunnittelu.

-

Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuuston päätös ( ote
pöytäkirjasta n:o 1 / 15.01.2019 ) Rantasalmen kappeliseurakunnan
kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaalista toimikaudeksi 2019 –
2022. ( liite nro 4 )
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-

Kari Lappalainen ilmoitti, että seurakunnan omistamalta Papinrinne tilalta
tehtyjen metsähakkuiden aikana oli ajettu metsäkoneella Osikonmäen
näkötornin parkkipaikan lävitse ja juuri kunnostetulle parkkipaikalle oli
tullut painautumia, jotka tulisi korjata. Asiasta tulee ilmoittaa Savonlinnan
seurakunnan kiinteistöpäällikölle, joka on yhteydessä taas metsähakkuut
hoitaneeseen metsäyhtiöön.

§ 14
SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA
Kappelineuvosto päätti, että seuraava kokous pidetään tarvittaessa
ma. 11.03.2019 klo.16.30 Kirkkorinteellä.

§ 15
KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.55.
( Kappelineuvoston ohjesääntö 14 § )
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle
tehtävällä oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa
säädetään.

Vs. aluekappalainen Susanna Vihavainen piti loppuhartauden.
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