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Kokousaika

Keskiviikko 27.11.2019 kello 16.00 – 17.25

Kokouspaikka

Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne

Läsnä

Härmälä Irja
Julkunen Pia
Kemppainen Jari
Lappalainen Kari
Rautiainen Jari
Reijonen Emma
Soudunsaari Saara
Wilkman Kauko
Leppäniemi Jussi
Pakomaa Ari

Muut
osallistujat

Leppänen Suvi

Asiat

§§ 82 - 96 , sivut 1 - 9

Pöytäkirjan
allekirjoitukset:

Pöytäkirjan
tarkastus:

___________________
Jussi Leppäniemi
puheenjohtaja

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, poistui kokouksesta
§:n 89 käsittelyn aikana
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
aluekappalainen
sihteeri

seurakuntapastori, poistui
kokouksesta §:n 89 käsittelyn
ajaksi

___________________
Ari Pakomaa
sihteeri

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

__________________
Saara Soudunsaari
pöytäkirjantarkastaja

__________________
Kauko Wilkman
pöytäkirjantarkastaja
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§ 82
KOKOUKSEN AVAUS
Aluekappalainen Jussi Leppäniemi toivotti kokouksen osallistujat
tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

§ 83
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 asian käsiteltäväksi,
vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty postilakon vuoksi sähköpostitse
20.11.2019.
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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§ 84
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
Saara Soudunsaaren ja Kauko Wilkmanin.

§ 85
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Kappelineuvosto päätti, että Muuta mahdollista asioissa käsitellään
seuraava asiat:
- Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen joulujuhla
- Kolehtisuunnitelma

Muuten kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista päätösehdotuksineen
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§ 86
LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Käsiteltävien asioiden lapsivaikutukset on arvioitu (KJ 23 luku 3 §
(9.5.2014/417)).
Todetaan, että esityslistan asioilla on lapsivaikutuksia §:ssä 88 Perheiden
joulukirkko.
Esitys

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

Päätös

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

§ 87
FLYYGELI-HANKE
Rantasalmen kappelineuvosto käsitteli lokakuun kokouksessaan
Rantasalmen kirkkoon hankittavaa flyygeliä, jolla piristettäisiin
seurakunnan musiikkielämää ja myös virkistettäisiin paikkakunnan
musiikkielämää. Hankkeen taustalla ovat olleet ”flyygelityöryhmänimellä” toimineet paikkakuntalaistaustaa omaavat Joonas Asikainen,
Anu Ontronen, Matilda Kärki, Jaakko Kortekangas, Marianne
Rönkkönen ja Anna-Maija Saari.
Käytettynä hankittavan konserttitasoisen flyygelin hinnaksi on arvioitu n.
14 000 -16 000 euroa ja lisäksi n. 2.000 euroa on arviouitu maksimissaan
kattavan ns. lisäkustannukset. Lisäkustannukset tarkoittavat flyygelin
kuljetusta, kostutusjärjestelmää, peitettä sekä toistuvassa kirkkosalin ja
kirkkotorin välisen flyygelin siirtelyssä tarvittavien suojalevyjen
hankkimiskustannuksia.
Kustannukset on tarkoitus kattaa vapaaehtoisen rahoituksen,
tukikonsertin ja Maija ja Eino Pakomaan testamentin kautta.
Tukikonsertin tavoiteaikataulu olisi 09.07.2020.
Koska flyygeli sijoitetaan kirkkoon ja se on siellä seurakunnan musiikkija jumalanpalveluselämää olennaisesti rikastuttamassa, tarkoituksena on,
että investointia voidaan kattaa kappeliseurakunnan hallinnassa olevasta
Maija ja Eino Pakomaan testamentista pääoman kautta. Näin testamentin
tuotto-osuudet jäisivät seurakunnan muihin toiminnallisiin tarkoituksiin.
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Esitys

Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvosto päättää käyttää Maija
ja Eino Pakomaan testamentin pääomaa enintään 15 000 euroa flyygelihankkeen toteuttamiseen.

Päätös

Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvosto päätti käyttää Maija ja
Eino Pakomaan testamentin pääomaa enintään 15 000 euroa flyygelihankkeen toteuttamiseen.

§ 88
PERHEIDEN JOULUKIRKKO
4. adventtisunnuntaina 22.12.2019 järjestetään perheiden joulukirkko
Rantasalmen kirkonmäellä. Tarkoituksena on tavoittaa lapsiperheitä ja
saada heidät kirkonmäelle. Yksi keskeinen jouluevankeliumin mielikuva
on, kuinka Neitsyt Maria ratsastaa aasilla Joosefin mukana verolle pantavaksi Betlehemiin. Korholan maalaiskartano on pakkasrajavarauksella
ilmoittanut tuovansa aasin kirkonmäelle konkretisoidakseen ja
elävöittääkseen jouluevankeliumia.

Esitys

Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvosto ideoi perheiden
joulukirkkotapahtumaa ja päättää oheisohjelmasta sekä kustannuksista.

Päätös

Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvosto keskusteli perheiden
joulukirkkotapahtumasta ja päätti oheisohjelmasta sekä kustannuksista.
Kustannukset katetaan kappelineuvoston käyttövaroista.
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Seurakuntapastori Suvi Leppänen poistui kokouksesta klo. 16.40
§ 89
SEURAKUNTAMESTARIN JA SEURAKUNTAPASTORIN MUISTAMISET
Seurakuntamestariksi siunattiin Jari Immonen 10.11.2019, Jari Immosta
muistettiin seurakunnan ja luottamushenkilöiden osalta noin 125 euron
Leatherman -työkalulla. Suvi Leppäselle hankitaan myös kappeliseurakunnan testamenttivaroilla vastaavan suuruinen tulolahja ja muisto
Rantasalmen kappeliseurakunnasta.
Esitys

Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvosto päättää kustantaa
uusien työntekijöiden Jari Immosen ja Suvi Leppäsen tervetulomuistamiset kappeliseurakuntaan.
Kari Lappalainen poistui kokouksesta klo. 16.50.
Savonlinnan seurakunnan yhteistyötoimikunnan kokouksessaan
25.11.2019 tekemä päätös henkilökunnan muistamisista on liitteenä
nro 1.
Kappelineuvosto keskusteli asiasta pitkään ja keskustelun jälkeen
kappelineuvoston jäsen Irja Härmälä teki asiasta vastaesityksen, että
seurakuntapastori Suvi Leppäselle hankitaan kukkakimppu mutta ei
tervetulolahjaa Savonlinnan seurakunnassa vakiintuneen käytännön
mukaisesti.
Kappelineuvosto äänesti asiasta. Aluekappalaisen ja kappelineuvoston
puheenjohtajan Jussi Leppäniemen tekemää pohjaesitystä kannattivat
Jari Kemppainen, Jari Rautiainen, Emma Reijonen sekä Jussi Leppäniemi. Irja Härmälän tekemää vastaesitystä kannattivat Pia Julkunen,
Saara Soudunsaari, Kauko Wilkman sekä Irja Härmälä. Äänestyksen
tuloksen mentyä tasan ( 4 – 4 ), puheenjohtajan antaman äänen myötä
Jussi Leppäniemen tekemä pohjaesitys voitti.

Päätös

Äänestyksen jälkeen Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvosto
päätti kustantaa uusien työntekijöiden Jari Immosen ja Suvi Leppäsen
tervetulomuistamiset kappeliseurakuntaan. Tervetulomuistamisten
kustannukset katetaan Maija ja Eino Pakomaan testamenttivarojen
tuotto-osuudesta.
Kappelineuvoston jäsen Irja Härmälä jätti kappelineuvoston päätöksestä
eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.
Seurakuntapastori Suvi Leppänen saapui kokoukseen klo. 16.55

________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet ______/ ______

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
ESITYSLISTA
NRO 7/2019
Rantasalmen kappeliseurakunnan
PÖYTÄKIRJA
SIVU 7
kappelineuvosto
27.11.2019
_______________________________________________________________________________

§ 90
ITSENÄISYYSPÄIVÄN SEPPELEEN LASKIJAT
Itsenäisyyspäivänä 06.12.2019 Rantasalmen kunta ja kappeliseurakunta
laskevat seppeleen sankarivainajien muistolle.
Esitys

Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvosto valitsee omat edustajansa seppeleenlaskijoiksi itsenäisyyspäivänä.

Päätös

Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvosto päätti valita Jari
Rautiaisen seppeleenlaskijaksi itsenäisyyspäivänä.

§ 91
JOULUKIRKON RISTIKULKUE
Rantasalmen kirkossa on joulukirkko ke 25.12.2019 klo 07.00.
Kristuksen syntymäjuhlan päivänä on Rantasalmella perinteisesti ollut
ristikulkue.
Esitys

Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvosto valitsee henkilöt
joulukirkon ristikulkueen tehtäviin.
Ristinkantaja:
Kynttilänkantajat:
Tekstinlukijat:
Esirukousavustajat:
Kolehdinkantajat:

Päätös

Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvosto päätti valita seuraavat
henkilöt joulukirkon ristikulkueen tehtäviin.
Ristinkantaja: Juho Tiainen
Kynttilänkantajat: Kauko Wilkman ja Pia Julkunen
Tekstinlukijat: Tiina Reijonen
Esirukousavustajat: Tiina Reijonen
Kolehdinkantajat: Kauko Wilkman, Jari Kemppainen, Kari Lappalainen ja
Jari Immonen.
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§ 92
RANTASALMEN KAPPELISEURAKUNNAN SOME-SIVUSTOJEN AVAUS ADVENTTINA
Rantasalmen kappeliseurakunta avaa adventtina 01.12.2019 somesivustot instagramissa ja facebookissa. Tarkoituksena on tavoittaa
seurakuntayhteyteen ihmisiä ns. some-maailman kautta.
Sivustojen ulkoasun on synkronisoinut koko seurakunnan sivustojen
mukaisesti tiedottaja Anna-Kaisa Mannonen. Sivustojen pääkäyttäjänä
toimii seurakuntapastori Suvi Leppänen sekä lisäkäyttäjinä nuorisotyönohjaaja Jari Halme sekä pastori Jussi Leppäniemi.
Sivujen mainostamiseksi on tarkoitus järjestää joitakin musiikkipäivityksiä ammattimuusikoiden toimesta. Tähän tarkoitukseen tarvitaan määräraha.
Esitys

Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvosto päättää aloittaa sometoiminnot ja päättää antaa 700 euron määrärahan some-palvelujen
mainostamiseen ja musiikkiesitysten mahdollistamiseen.

Päätös

Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvosto päätti aloittaa sometoiminnot ja päätti antaa 700 euron määrärahan some-palvelujen mainostamiseen ja musiikkiesitysten mahdollistamiseen.
Kustannukset ( 700 euroa ) katetaan Maija ja Eino Pakomaan testamenttivarojen tuotto-osuudesta.

§ 93
MUUT ASIAT

TYÖNTEKIJÖIDEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN YHTEINEN JOULUJUHLA
Päätös

Kappelineuvosto päätti, että Rantasalmen kappeliseurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen joulujuhla järjestetään
ti 17.12.2019 klo. 14.30 Kirkkorinteellä.
Joulujuhlan kustannukset katetaan omakustanteisesti.

KOLEHTISUUNNITELMA
Päätös

Rantasalmen kappelineuvosto päätti hyväksyä kirkkoherra Sammeli
Juntusen laatiman kolehtisuunnitelman ajalle 01.01.2020 – 30.06.2020.
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§ 94
ILMOITUSASIAT

-

Kappelineuvosto merkitsi tiedoksi seuraavat tämänhetkiset talouden
raportit ( liitteenä nro 2 ): Kappelineuvosto Rantasalmi, Pakomaan
testamentti ja K.Dillströmin testamentti

§ 95
SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA
-

Kappelineuvosto päätti, että seuraava kappelineuvoston kokous
pidetään ti. 14.01.2020 klo. 16.00 Kirkkorinteellä.

§ 96
KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.25.
( Kappelineuvoston ohjesääntö 14 § )
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle
tehtävällä oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa
säädetään.

Iltavirreksi laulettiin virsi 548.
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