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Kokousaika

Maanantai 01.04.2019 kello 16.30 – 18.35

Kokouspaikka

Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne

Läsnä

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

Muut
osallistujat

Muita osallistujia ei ollut

Asiat

§§ 16 - 28 , sivut 1 - 9

Pöytäkirjan
allekirjoitukset:

Pöytäkirjan
tarkastus:

___________________
Susanna Vihavainen
puheenjohtaja

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
vs.aluekappalainen
sihteeri

___________________
Ari Pakomaa
sihteeri

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

__________________
Jari Kemppainen
pöytäkirjantarkastaja

__________________
Kari Lappalainen
pöytäkirjantarkastaja
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§ 16
KOKOUKSEN AVAUS
Vs. aluekappalainen Susanna Vihavainen toivotti kokouksen osallistujat
tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

§ 17
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaliitoksen myötä Savonlinnan 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 25.03.2019.
Esitys

Kokous todetaan lailliseksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän
suhteen päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän
suhteen päätösvaltaiseksi.
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§ 18
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
Jari Kemppaisen ja Kari Lappalaisen.

§ 19
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Kappelineuvosto päätti, että Muuta mahdollista asioissa käsitellään
seuraavat asiat:
- Kulttuurikävelyt Rantasalmen hautausmaalla
- Rantasalmen Vanhustentukiyhdistys ry:n 50 –vuotisjuhla

Muuten kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista
päätösehdotuksineen.

§ 20
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LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Käsiteltävien asioiden lapsivaikutukset on arvioitu (KJ 23 luku 3 §
(9.5.2014/417)). Todetaan, että esityslistan asioilla ei ole muita
lapsivaikutuksia, paitsi to 16.05.2019 klo 9 ja klo 10 järjestettävällä
kahdella nukketeatteriesityksellä ( pykälä 23, ilmoitusasiat ). Sekä
päivähoidossa että kodeissa hoidossa oleville lapsille tarjotaan ilmainen
nukketeatteriesitys, mikä on myönteinen asia.
Esitys

Esityslistan asioilla ei ole muita lapsivaikutuksia, paitsi to 16.05.2019
klo 9 ja klo 10 järjestettävällä kahdella nukketeatteriesityksellä ( pykälä
23, ilmoitusasiat ). Sekä päivähoidossa että kodeissa hoidossa oleville
lapsille tarjotaan ilmainen nukketeatteriesitys, mikä on myönteinen asia.

Päätös

Kappelineuvosto totesi, että esityslistan asioilla ei ole muita lapsivaikutuksia, paitsi to 16.05.2019 klo 9 ja klo 10 järjestettävällä kahdella
nukketeatteriesityksellä ( pykälä 23, ilmoitusasiat ). Sekä päivähoidossa
että kodeissa hoidossa oleville lapsille tarjotaan ilmainen nukketeatteriesitys, mikä on myönteinen asia.

§ 21
PAKOMAAN JA DILLSTRÖMIN TESTAMENTIT
Rantasalmen kappelineuvosto hallinnoi ohjesääntönsä 11 §:n ja kirkkojärjestyksen 12. luvun 4 §:n pohjalta kahta testamenttia: Pakomaan
( v. 2015 ) ja Kalevi Dillströmin testamentteja ( v. 2011 ).
Jälkimmäiseen liittyi toive kohdistaa varat Rantasalmen seurakunnan
nuorisotyöhön. Molemmista testamenteista maksetaan
testamentinjättäjien sukuhaudan-hoito. Ohjesäännön mukaan
kappelineuvosto päättää kappeliseurakuntaa varten lahjoitetun tai
testamentilla annetun taikka lahjoitusvaroin hanki-tun sekä sellaisen
omaisuuden sijaan tulleen omaisuuden ja sen tuoton käytöstä.
Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvosto puolestaan vastaa
seurakunnan varojen sijoitustoiminnasta. Tätä toimivaltaa on tiettyyn
rajaan asti siirretty talousjohtajalle. Hänen apunaan on luottamushenkilöistä koostuva sijoitustyöryhmä.
Kappelineuvosto on ohjannut Pakomaan varojen sijoitustuottoa vuosina
2016 - 2019 mm. seuraaviin asioihin: vuonna 2017 Apostolin kyydillä –
tapahtumaan ja Mikkelin hiippakunnan piispan vierailuun, Club for five
-yhtyeen konserttiin ja Rantasalmen vanhan alttarimaalauksen Vapahtaja
ristillä konservointiin.

Vuonna 2018 Rantasalmi 440 vuotta –kotiseutujuhlaan ja messuun,
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Petri Laaksosen konserttiin sekä sähköpianon, ensiaputarvikkeiden ja
kalusteiden hankintaan. Vuonna 2019 ostettiin seurakuntatalo Kirkkorinteelle sohvat sakastiin ja lapsityön tiloihin kuluneiden tilalle sekä
maksettiin ennakkomaksu säveltäjä Janne Ikoselle Petäjäsaarisävellystyön käynnistämiseen.
Dillströmin testamentti on viime vuosina ollut vähällä käytöllä.
Rahavarojen lisäksi siihen kuuluu Kaitala -niminen metsätila, jossa
seurakunnan partiolaiset pitävät majaansa.
Testamenttivaroja koskevat laskelmat liitteenä nro 1.
Laskelmat esitellään kokouksessa.

Esitys

Kappelineuvosto keskustelee testamenteista ja niiden tulevasta käytöstä
Rantasalmen kappeliseurakunnan hyväksi ( sijoitustuotto/tapahtumat ja
pääomaosuus/investoinnit ).
Lapsi- ja nuorisotyöntekijöiltä kysytään ehdotuksia Dillströmin testamenttivarojen käytöstä.
Testamenttivaroja koskevat tämänhetkiset laskelmat esiteltiin
kokouksessa.

Päätös

Kappelineuvosto keskusteli testamenteista ja niiden tulevasta käytöstä
Rantasalmen kappeliseurakunnan hyväksi ( sijoitustuotto/tapahtumat ja
pääomaosuus/investoinnit ). Kappelineuvosto päätti, että seurataan vielä
testamenttien sijoituksien kehittymistä.
Lisäksi kappelineuvosto päätti, että lapsi- ja nuorisotyöntekijöiltä
kysytään ehdotuksia Dillströmin testamenttivarojen käytöstä.

§ 22
KIRKKOKYYDIT
Savonlinnan seurakunnan yhteisistä varoista maksetaan max. 500 euroa
vuodessa sopimustakseille kunkin kappelin ja kirkkopiirin kirkkokyydeistä. Sivukyliltä voi tulla takseilla, mikäli kyydissä on vähintään
kolme matkustajaa, omavastuu on 5 euroa per henkilö. Kylän
yhteyshenkilö varaa kyydin kotikirkkoon sovittuaan asiasta kappalaisen
kanssa.
Rantasalmen kyliltä ei ole ollut kirkkokyytijärjestelyjä. Kappelineuvosto
keskustelee, olisiko toiminnalle tarvetta. Jokaiselle kylälle pitäisi löytyä
yhteyshenkilö, joka hoitaisi trafiikin.
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Savonlinnan emäseurakunnasta on annettu ohje, että mikäli kirkkokyydit
maksavat enemmän kuin 500 euroa vuodessa, niin ylimenevä osuus
menee kappelin omista käyttövaroista, mikäli neuvosto niin päättää.
Esitys

Kappelineuvosto keskustelee, onko toiminnalle tarvetta. Jokaiselle
kylälle pitäisi löytyä yhteyshenkilö, joka hoitaisi trafiikin.

Päätös

Kappelineuvosto keskusteli, että onko kirkkokyydeille tarvetta ja päätti,
että kappelineuvoston jäsenet vievät tietoa eteenpäin ja kyselevät omien
kyliensä kyläyhdistyksien puheenjohtajilta kirkkokyytien tarpeesta.
Asiaan palataan kappelineuvoston tulevissa kokouksissa.

§ 23
PARKUMÄEN TAISTELUN MUISTOJUHLA
Su 21.07. 2019 klo 12 vietetään Parkumäen taistelun 230 -vuotismuistojuhlaa Parkumäen taistelun muistomerkillä. Rantasalmen kappeliseurakunnan edustusta on pyydetty juhlaan mukaan. Rantasalmen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Juho Tiainen on myös Savonlinnan seurakunnan
kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Tämän pohjalta hänellä on läsnäolo- ja
puheoikeus Rantasalmen kappelineuvoston kokouksissa, vaikka hän ei
olekaan kappelineuvoston jäsen. Juho Tiaista voisi pyytää pitämään
juhlapuheen seurakunnan edustajana.
Esitys

Kappeliseurakunta päättää ostaa kunnan kanssa yhteisen seppeleen,
hankinta rahoitetaan kappelin omista käyttövaroista. Valtuutettu Juho
Tiaista pyydetään pitämään juhlapuhe seurakunnan puolesta.

Päätös

Kappeliseurakunta päätti, että ostetaan kunnan kanssa yhteinen seppele
ja hankinta rahoitetaan kappelin omista käyttövaroista. Kappelineuvosto
päätti valita seurakunnan puolesta seppeleen laskijoiksi Juho Tiaisen ja
Irja Härmälän. Lisäksi kappelineuvosto päätti, että valtuutettu Juho
Tiaista pyydetään pitämään juhlapuhe seurakunnan puolesta.

§ 24
TAIMI JA TOIVO TYNKKYSEN MUISTOKONSERTTI
________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet ______/ ______

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
ESITYSLISTA
NRO 2/2019
Rantasalmen kappeliseurakunnan
PÖYTÄKIRJA
SIVU 7
kappelineuvosto
01.04.2019
_______________________________________________________________________________

Rantasalmen kirkossa järjestetään lauantaina 13.07.2019 klo 15
Rantasalmen pitkäaikaisen kanttorin ja puolisonsa Taimi ja Toivo
Tynkkysen muistokonsertti. Sen pitävät Tynkkysten lapset talkoopohjalta. Luvassa on urku-, viulu- ja laulusooloja sekä kesäkuoron esitys.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Perhe toivoo, että vapaaehtoinen kolehti
käytettäisiin Rantasalmen kappeliseurakunnan toimintaan.
Kyse ei ole sunnuntaisesta kirkkokolehdista, jonka päättää keskitetysti
Savonlinnan kirkkoherra ja kirkkoneuvosto. Tarvittaessa kappelit voivat
esittää siihenkin muutoksia paikallisin perustein. Kappelineuvoston voi
keskustella asiasta ja päättää kolehtikohteen.
Esitys

Rantasalmen kappelineuvosto päättää Taimi ja Toivo Tynkkysen
muistokonsertin vapaaehtoisen kolehdin kohteesta.

Päätös

Rantasalmen kappelineuvosto päätti, että Taimi ja Toivo Tynkkysen
muistokonsertin vapaaehtoinen kolehtituotto käytetään kappeliseurakunnan alueella järjestettävien tapahtumien kuluihin Rantasalmen
kappelineuvoston kustannuspaikan kautta.

§ 25
MUUT ASIAT
- Kulttuurikävelyt Rantasalmen hautausmaalla
Eija Guttormsen on Rantasalmen Kotiseutuyhdistyksen nimissä hakemassa rahoitusta hankkeelle, jonka tarkoituksena olisi tuottaa viisi kuusi kulttuurikierrosta Rantasalmen hautausmaalle. Tarinat olisivat
kaikkien käytettävissä teksteinä netissä sekä kirkolta lunastettavina
paperiversiona, mutta myös kuunneltavissa QR-koodien takaa hautausmaalla kävellessä. Niiden pohjalta olisi myös mahdollisuus tilata Kotiseutuyhdistykseltä opastettuja kierroksia.
Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 10.000 €, josta omarahoitusosuus
n. 3.000 €. Eija Guttormsen on laskenut hankkeen budjettiin kaksi
kuukautta työtä ( tietojen hankkimista, haastatteluja ja puhtaaksikirjoittamista ) sekä n. 700 euroa äänitysten tekemiseen ja muutaman satasen
QR-koodeihin.
Sähköpostihakemus liitteenä nro 2.
Päätös

Kappelineuvosto päätti osallistua kulttuurikävelyt Rantasalmen hautausmaalla hankkeeseen 500,00 eurolla edellyttäen, että ko. hanke toteutuu.
Edellä mainittu summa ( 500,00 € ) otetaan kappelineuvoston määrärahoista.

- Rantasalmen Vanhustetukiyhdistys ry:n 50 –vuotisjuhla
Rantasalmen Vanhustentukiyhdistys ry:n 50 –vuotisjuhla järjestetään
13.06.2019.
________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet ______/ ______

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
ESITYSLISTA
NRO 2/2019
Rantasalmen kappeliseurakunnan
PÖYTÄKIRJA
SIVU 8
kappelineuvosto
01.04.2019
_______________________________________________________________________________

Päätös

Kappelineuvosto päätti, että kysytään Jussi Leppäniemeä tai Olli Uosukaista juhlaan pitämään puhetta seurakunnan puolesta. Mahdollinen
palkkiokulu maksetaan kappelineuvoston varoista.
Lisäksi kappelineuvosto päätti, että Rantasalmen Vanhustentukiyhdistys
ry:tä muistetaan 50,00 eurolla.

§ 26
ILMOITUSASIAT
-

Rantasalmen kappeliseurakunnan nettisivut on uusittu maaliskuussa
yhteistyössä Savonlinnan seurakunnan tiedotuksen kanssa.
Tavoitteena on selkeä ja yksinkertainen rakenne. Kappelin omat
tapahtumatiedot juoksevat ajantasaisina etusivulla, lisäksi esitellään
poimintoja tulevasta. Työaloilla on omat sivunsa.

-

Kappeliseurakunta osallistuu Helsingin Rantasalmi-seuran
juhlajulkaisuun 100 euron kannatusilmoituksella. Seura täyttää 70
vuotta. Vuosijuhla järjestetään ti 04.06.2019 Helsingissä.

-

Sari Savela: Kirkko keskellä kylää. 100 suomalaista kirkkoa
( Perussanoma Oy 2018 ) on hankittu kappelin kirjastoon. Teoksessa
esitellään myös Rantasalmen kirkko sivuilla 180-181.

-

Rantasalmen kappeliseurakunnan varsinaiset jäsenet ja vs.
kappalainen osallistuvat Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun ja
Rantasalmen kappeleiden sekä Savonrannan kirkkopiirin
luottamushenkilöiden ja kappalaisten/kirkkopiirin papin
kokoontumiseen ma 08.04.2019 klo 17. Tilaisuus järjestetään
Kerimäen seurakuntatalolla. Tarkoituksena on jakaa kokemuksia
alueellisesti toimivien seurakuntayksiköiden näkökulmasta ( esim.
määrärahat, työvoiman käyttö kappeleissa ja emäseurakunnassa,
toimintasuunnitelmat ja –kertomukset ). Lisäksi tuodaan paikalliset
terveiset tapahtumaan. Tapahtuma liittyy seurakunnan hallinnon
yhteensovittamisprosessiin.
Rantasalmelta järjestetään yhteiskyyti Kerimäelle.

-

Kappeliseurakunnan käyttövaroista maksetaan kaikille lapsiperheille
tarkoitettu avoin nukketeatteriesitys to 16.05.2019 klo 10 Kirkkorinteellä. Samana päivänä klo 9 järjestettävään nukketeatterinäytökseen
kutsutaan lapsia päivähoidon piiristä. Päivän ensiesityksen maksaa
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seurakunnan lapsityö. Kansan Raamattuseuran alaisuudessa toimiva
nukketeatteri Sananjalka esittää näytelmän Harmandia, tarina
harmaasta valtakunnasta.
-

Seurakuntalaisten pyynnöstä käynnistyi alkuvuodesta vapaaehtoisten
vetämä raamattupiiri, joka kokoontuu torstaisin klo 17.30
Kirkkorinteen monitoimitilassa. Kevään ajan vetäjänä toimii Liisa
Mikkonen. Seurakuntalaisten toiveesta on myös kaksi sanan ja
rukouksen iltapäivää seurakuntatalolla, ensimmäinen oli su 10.03.
klo 16 ja toinen on su 07.04. klo 16.

§ 27
SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA
-

Rantasalmen kappelineuvoston seuraava kokous on ma. 06.05.2019
klo 16.30 Kirkkorinteellä

§ 28
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.35.
( 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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