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Kokousaika

Maanantai 06.05.2019 kello 16.30 – 18.20

Kokouspaikka

Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne

Läsnä

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

Muut
osallistujat

Muita osallistujia ei ollut

Asiat

§§ 29 - 43 , sivut 1 - 12

Pöytäkirjan
allekirjoitukset:

Pöytäkirjan
tarkastus:

___________________
Susanna Vihavainen
puheenjohtaja

jäsen
jäsen
jäsen, saapui kokouksen §:n 37
käsittelyn aikana
jäsen
varajäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
vs.aluekappalainen
sihteeri

___________________
Ari Pakomaa
sihteeri

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

__________________
Panu Hynninen
pöytäkirjantarkastaja

__________________
Emma Reijonen
pöytäkirjantarkastaja

________________________________________________________________________________
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§ 29
KOKOUKSEN AVAUS
Vs. aluekappalainen Susanna Vihavainen toivotti kokouksen osallistujat
tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

§ 30
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 29.04.2019.
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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§ 31
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
Panu Hynnisen ja Emma Reijosen.

§ 32
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Kappelineuvosto päätti, että Muuta mahdollista asioissa käsitellään
seuraavat asiat:
- Lastenohjaajan työajan lisäys
- Maija-Liisa ja Eino Pakomaan testamenttivarojen tuotto-osuus
- Valokuvien käyttöoikeuden luovutussopimus

Muuten kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista
päätösehdotuksineen.

§ 33
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LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Käsiteltävien asioiden lapsivaikutukset on arvioitu (KJ 23 luku 3 §
(9.5.2014/417)). Todetaan, että pöytäkirjan pykälillä 37 ja 40 on
lapsivaikutuksia.
Esitys

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

Päätös

Kappelineuvosto totesi, että lapsivaikutukset on huomioitu tämän
kokouksen asioiden käsittelyssä

§ 34
LAUSUNTO KOLEHTILISTASTA
Savonlinnan kirkkoherran laatimaan kolehtilistaan 07.07.2019 31.12.2019 ( liite nro 1 ) tarvitaan Rantasalmen kappeliseurakunnan
lausunto. Rantasalmella noudatetaan Savonlinnan seurakunnan
keskitettyä kolehtilistaa paitsi silloin, kun muutoksia tarvitaan
paikallisista tarpeista johtuen.
Esitys

Rantasalmen kappelineuvosto päättää hyväksyä loppuvuoden kolehtilistan muutoin, paitsi että jouluaattona 24.12.2019 Rantasalmella ei
perinteisesti kerätä kolehtia.

Päätös

Rantasalmen kappelineuvosto päätti hyväksyä loppuvuoden kolehtilistan muutoin, paitsi että jouluaattona 24.12.2019 Rantasalmella ei
perinteisesti kerätä kolehtia.

§ 35
RANTASALMEN KAPPELIN KESÄ
________________________________________________________________________________
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Rantasalmen kirkko on avoinna päivittäin 10.06.2019 - 11.08.2019 klo
11-18. Jumalanpalvelukset pidetään sunnuntaisin kello 10.
Kappeliseurakunnan kesäohjelmassa on mm. juhannusaattona klo 18
lipunnosto Kuus-Hukkalassa ja klo 20 kokkojuhla Myllyrannassa.
Juhannuksen seudun messu pidetään normaalisti sunnuntaina.
Kanttorin musiikkituokioita on kesä-heinäkuussa kolme kappaletta. To
27.06. järjestetään kesäkonsertti kirkossa (Henrik Littmarck, huilu ja
Mikael Åkerman, kitara). Su 30.06. on hoivalaitosten kirkkopyhä,
samana päivänä myös luontokirkko Osikonmäen näkötornilla.
Konfirmaatiomessut pidetään su 07.07. ja su 21.07.
Diakonian perinteiset leiripäivät ovat Kirkkorinteellä: ma 08.07.
kehitysvammaisten, ti 09.07. mielenterveyskuntoutujien, ke 10.07.
eläkeläisten ja to 11.07. omaishoitajien päivät.
Rantasalmen pitkäaikaisen kanttorin kunniaksi on la 13.07. Taimi ja
Toivo Tynkkysen muistokonsertti kirkossa. Vapaaehtoinen kolehti
kerätään Rantasalmen kappelineuvostolle käytettäväksi paikallisiin
tapahtumiin ja kirkkokahveihin.
Sunnuntaina 14.07. järjestetään suosittu kesävieraiden kirkkopyhä,
liturgina ja saarnaajana Jukka Kuparinen, musiikissa Heikki Tynkkynen,
Maija Tynkkynen ja kesäkuoro, kappelineuvoston tarjoamat
kirkkokahvit. Kyseinen tapahtuma veti viime kesänä 125 henkeä.
Kahvien jälkeen klo 12 starttaa kulttuurikävely hautausmaalle, asialla
Rantasalmen kotiseutuyhdistys ja seurakunta.
To 25.07. on Lavrenchukin perheen konsertti kirkossa, la 27.07. WeneWiOL -kuoron konsertti kirkossa, la 03.08. aamusta alkaen seurakunnan
kahviteltta Lipposmarkkinoilla, su 04.08. Lippospyhä kirkossa.
Yrittäjien kesäilta pidetään ke 14.08. To 22.08. on Kirkkorinteellä
päihdekuntoutujien päivä ja to 29.08. kehitysvammaisten ja omaisten
musiikkitilaisuus seurakuntatalolla.
Kesän ohjelmaan voi vielä tulla muutoksia.
Esitys

Kappelineuvosto keskustelee Rantasalmen kappeliseurakunnan
kesäohjelmasta ja päättää merkitä sen tiedoksi.

Päätös

Kappelineuvosto keskusteli Rantasalmen kappeliseurakunnan
kesäohjelmasta ja päätti merkitä sen tiedoksi.

§ 36
LAUSUNTO KANTTORIN OSITTAISESTA VIRKAVAPAUDESTA
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Rantasalmen kanttori Sauli Rissanen hakee osittaista 50 prosentin
virkavapautta kanttorin virastaan 01.10.2019 - 31.05.2020. Hän tekisi
töitä puoliksi Rantasalmella ja puoliksi kotipaikkakunnallaan
Leppävirralla. Leppävirran seurakunnassa avautuu lokakuussa kanttorin
osittainen viransijaisuus. Virkavapaan jälkeen Rissanen palaisi
täysiaikaiseksi kanttoriksi Rantasalmelle.
Aikamiehet –kuoro harjoittelisi säännöllisesti myös virkavapauden
aikana. Rissasen poissa ollessa kanttoreina toimisivat Savonlinnan
seurakunnan muut kanttorin- ja kirkkomuusikkoviranhaltijat, tarvittaessa
toimituspalkkiolaiset.
Savonlinnan johtava kanttori Minna Raassina puoltaa Sauli Rissasen
virkavapausanomusta. Asiasta päättää Savonlinnan kirkkoneuvosto
kirkkoherra Sammeli Juntusen esityksestä. Kirkkoherra haluaa
kappelineuvoston lausunnon asiasta kirkkoneuvoston 21.05.
kokoukseen.

Esitys

Rantasalmen kappelineuvosto päättää puoltaa kanttori Sauli Rissasen
osittaista 50 prosentin virkavapausanomusta 01.10.2019 - 31.05.2020
väliseksi ajaksi. Se ei häiritse kuorotoimintaa ja muut tehtävät hoituvat
emäseurakunnan omien kanttorien ja sijaiskanttorien voimin. Rissasen
tarkoitus on palata täysiaikaiseen virkaansa kesällä 2020.

Päätös

Rantasalmen kappelineuvosto päätti puoltaa kanttori Sauli Rissasen
osittaista 50 prosentin virkavapausanomusta 01.10.2019 - 31.05.2020
väliseksi ajaksi. Se ei häiritse kuorotoimintaa ja muut tehtävät hoituvat
emäseurakunnan omien kanttorien ja sijaiskanttorien voimin. Rissasen
tarkoitus on palata täysiaikaiseen virkaansa kesällä 2020.

Jari Kemppainen saapui kokoukseen klo. 17.05.
§ 37
DILLSTRÖMIN TESTAMENTTI
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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 ensisijaisesti Rantasalmen
seurakunnan nuorisotyöhön, mikäli mahdollista.
Ohjesäännön mukaan kappelineuvosto päättää kappeliseurakuntaa varten
lahjoitetun tai testamentilla annetun taikka lahjoitusvaroin hankitun 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.
Dillströmin testamentti on viime vuosina ollut vähällä käytöllä.
Rahavarojen lisäksi siihen kuuluu Kaitala -niminen metsätila, jossa
seurakunnan partiolaiset pitävät majaansa. Kappelineuvosto edellytti
kokouksessaan 01.04.2019 ( pykälä 21 ) lapsi- ja nuorisotyöntekijöitä
miettimään ehdotuksia Dillströmin testamenttivarojen käytöstä.
Nuorisopuolella ei ole tällä hetkellä kiireisiä toiveita, myöhemmin voisi
järjestää esimerkiksi nuorten Lapin retken. Koska lapset ovat tulevia
varhaisnuoria ja nuoria lasten kerhotilaan tarvittaisiin korkeammat
pöydät ja tuolit, lapsille roolivaatteita ja leluja, sekä lasten kevätretkeen
rahaa välipalaan. Syksyksi toivotaan nukketeatterivierailua perheen
pienimmille.
Esitys

Kappelineuvosto päättää myöntää varat Dillströmin testamentista lasten
kevätretken välipalaan, lelujen ja roolivaatteiden ostoon,
kalustehankintoihin ja syksyn nukketeatteriesitykseen. Lapset ovat
tulevia varhaisnuoria ja nuoria. Kerhojen ja kiinnostavan toiminnan
kautta heitä ja perheitä sitoutetaan seurakunnan toimintaan.

Päätös

Kappelineuvosto päätti myöntää varat Dillströmin testamentista lasten
kevätretken välipalaan, lelujen ja roolivaatteiden ostoon,
kalustehankintoihin ja syksyn nukketeatteriesitykseen. Lapset ovat
tulevia varhaisnuoria ja nuoria. Kerhojen ja kiinnostavan toiminnan
kautta heitä ja perheitä sitoutetaan seurakunnan toimintaan.
Lisäksi kappelineuvosto päätti, että lapsityön ja nuorisotyön tulee laatia
omat ehdotuksensa työalojensa mahdollisista erityisprojekteista tuleviin
kappelineuvoston kokouksiin.

§ 38
KAATUNEITTEN MUISTOPÄIVÄ
Rantasalmen kirkossa järjestetään 19.05.2019 Kaatuneitten muistopäivä.
Ennen kello 10 messua on seppeleenlasku sankarihaudoilla.
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Kappelineuvosto nimeää seppeleenlaskijan seurakunnan puolesta ja
valitsee tekstinlukijat. Mielojärvi-Hiltulan lähetyspiiri hoitaa
kahvituksen. Samassa yhteydessä vietetään vs. aluekappalaisen Susanna
Vihavaisen lähtöjuhlaa.
Esitys

Kappelineuvosto valitsee seppeleenlaskijan Kaatuneitten muistopäivään.

Päätös

Kappelineuvosto päätti valita Kaatuneitten muistopäivään seppeleenlaskijaksi Emma Reijosen. Lisäksi kappelineuvosto päätti valita
messuun tekstinlukijoiksi Pia Julkusen ja Saara Soudunsaaren.

§ 39
HAUTAUSMAAKATSELMUS
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
8) valvoa kappeliseurakunnan kirkkoa ja hautausmaata sekä
seurakunnan muuta omaisuutta kappeliseurakunnan alueella
kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti.
Esitys

Kappelineuvosto päättää ajankohdan milloin hautausmaakatselmus
suoritetaan.

Päätös

Kappelineuvosto päätti, että hautausmaakatselmus suoritetaan ma.
09.09.2019 klo 16.00.

§ 40
MUUT ASIAT

1. LASTENOHJAAJAN TYÖAJAN LISÄYS
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Lastenohjajan työpanosta olisi tarpeellista nostaa Rantasalmella
toiminnan monipuolistamiseksi. Seurakunnan talousjohtajan mukaan
Rantasalmen lastenohjaajan lisätunteja ei kuitenkaan saisi ottaa esim.
Dillströmin testamentista ( tuotto-osuudesta tai pääomasta )
henkilöstöstrategian vuoksi.
Koska Rantasalmelta on vähenemässä mm. puolikas kanttorinvirka
kanttorin hakiessa 50 prosentin virkavapautta, niin palkkarahaa on
jäämässä säästöön. Pieni osa näistä rahoista voitaisiin käyttää lisäämällä
lastenohjaajan työpanosta kokeiluluonteisesti 01.09.2019 - 31.05.2020
välisenä aikana.
Savonlinnan emäseurakunta maksaa Rantasalmen lastenohjaaja Miia
Ruuskanen-Erosen työpanoksesta 16 tuntia viikossa, minkä katsotaan
riittävän perhe- ja päiväkerhon pitämiseen sekä siihen liittyvään
suunnitteluun. Hänen tuntimääräänsä voisi kasvattaa 20 tuntiin viikossa.
Se on noin puolet kokoaikaisen lapsityönohjaajan työajasta ( 38 t 45 min
). Neljä lisätuntia viikossa maksasi sivukuluineen noin 63 euroa.

Esitys

Kappelineuvosto päättää esittää Savonlinnan seurakunnan
kirkkoneuvostolle, että seurakunnan yhteiseen lapsityön budjettiin
tehtäisiin pieni lisäys ( vyörytys mm. kanttorin säästyvistä
palkkamenoista ), jonka avulla Rantasalmen lastenohjaajan
viikkotuntimäärä kasvatettaisiin kokeiluluonteisesti 20 tuntiin
01.09.2019 - 31.05.2020 väliseksi ajaksi. Se on noin puolet täysiaikaisen
lapsityöntekijän työajasta ( 38 t 45 min ).
Rantasalmella asuvan lastenohjaajan työpanos on halvempi kuin jos
Savonlinnasta ajaisi joku lastenohjaajista pitämään päivä- tai
perhekerhoa Rantasalmella ( matkakorvaus noin 37 euroa kerta; kaksi
kerhokäyntiä viikossa maksaisi noin 74 euroa plus palkkamenot.
Rantasalmen lastenohjaajan neljän tunnin lisätyöaika viikossa olisi noin
63 euroa sivukuluineen). Paikallisen ohjaajan panoksen säilyminen on
tärkeää, sillä hän on nostanut perhekerhon suosiota Rantasalmella, koska
hän tuntee lapset pienestä pitäen.
Rantasalmen lastenohjaajan neljän tunnin lisätyöaika suuntautuisi mm.
erityistapahtumiin ( esimerkkinä lasten pääsiäisvaellus, lasten
pyhiinvaellus, kastepuuprojekti, muut erityistapahtumat ).
Työajasta 16 tuntia käytettäisiin perhe- ja päiväkerhotyöhön
suunnitteluineen.

Päätös

Kappelineuvosto päätti esittää Savonlinnan seurakunnan
kirkkoneuvostolle, että seurakunnan yhteiseen lapsityön budjettiin
tehtäisiin pieni lisäys ( vyörytys mm. kanttorin säästyvistä
palkkamenoista ), jonka avulla Rantasalmen lastenohjaajan
viikkotuntimäärä kasvatettaisiin kokeiluluonteisesti 20 tuntiin
01.09.2019 - 31.05.2020 väliseksi ajaksi. Se on noin puolet täysiaikaisen
lapsityöntekijän työajasta ( 38 t 45 min ).
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Rantasalmella asuvan lastenohjaajan työpanos on halvempi kuin jos
Savonlinnasta ajaisi joku lastenohjaajista pitämään päivä- tai
perhekerhoa Rantasalmella ( matkakorvaus noin 37 euroa kerta; kaksi
kerhokäyntiä viikossa maksaisi noin 74 euroa plus palkkamenot.
Rantasalmen lastenohjaajan neljän tunnin lisätyöaika viikossa olisi noin
63 euroa sivukuluineen ). Paikallisen ohjaajan panoksen säilyminen on
tärkeää, sillä hän on nostanut perhekerhon suosiota Rantasalmella, koska
hän tuntee lapset pienestä pitäen.
Rantasalmen lastenohjaajan neljän tunnin lisätyöaika suuntautuisi mm.
erityistapahtumiin ( esimerkkinä lasten pääsiäisvaellus, lasten
pyhiinvaellus, kastepuuprojekti, muut erityistapahtumat ).
Työajasta 16 tuntia käytettäisiin perhe- ja päiväkerhotyöhön
suunnitteluineen.

2. MAIJA-LIISA JA EINO PAKOMAAN TESTAMENTTIVAROJEN TUOTTO-OSUUS
Päätös

Kappelineuvosto päätti, että Pakomaan testamenttivarojen sijoituksen
tuotto-osuus nostetaan käyttöön. Nostettaessa puretaan ko. sijoitus
kokonaan ja sijoitetaan uudelleen alkuperäisellä hankinta-arvolla
(361.684,60 euroa). Tällä tavalla meneteltäessä sijoituksen hankintaarvo säilyy aina samana. Nostettua tuotto-osuutta tullaan käyttämään
kappelineuvoston tekemien päätösten mukaisesti.
Maija-Liisa ja Eino Pakomaan testamentin kirjanpito-/hankinta-arvo on
tällä hetkellä 361.684,60 euroa ( sijoituksen markkina-arvo 02.05.2019
370.410,23 euroa ) liite nro 2.

3. VALOKUVIEN KÄYTTÖOIKEUDEN LUOVUTUSSOPIMUS
Päätös

Kappelineuvosto päätti hyväksyä valokuvien käyttöoikeuden luovutussopimuksen ( liite nro 3 ) rantasalmelaisen emeritatoimittaja Kaija
Pulkkisen kanssa. Pulkkinen kuvasi Rantasalmen kirkon 1984 palon
jälkeisiä tapahtumia ja kirkkotiloja. Kuvat on tarpeen saada talteen myös
Rantasalmen kappeliseurakunnalle historiallisista syistä.

Seurakunnalle syntyy sopimuksen myötä kuvien käyttöoikeus kaikissa
nykyisissä ja tulevissa julkaisualustoissa. Pulkkiselle jää copyright –
oikeus kuviinsa. Seurakunta ei saa markkinoida niitä eteenpäin. Kuvien
julkaisun yhteydessä niihin on liitettävä tieto kuvaajan nimestä.
Kappelineuvoston puolesta ko. sopimuksen allekirjoittivat
kappelineuvoston jäsen Jari Kemppainen ja vs.aluekappalainen Susanna
Vihavainen.
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§ 41
ILMOITUSASIAT
-

Su 05.05.2019 oli pyhiinvaellusmessu Rantasalmen kirkossa ja
Hyvän Paimenen -vaellus Osikonmäen laavulle. Reittejä oli kaksi:
vajaat kolme kilometriä kävellen ja lyhyt rastivaellus Osikonmäessä
lapsille ja ikääntyneille. Vihavaisen Taksi sponsoroi kuljetuksia
varten pikkubussin tapahtumaan, mistä lämpimät kiitokset.
Järjestelyissä oli mukana 10 -vuotisjuhlaansa viettävä Rantasalmen
retkeilijät.

-

Rantasalmen kappelin kevätretki tehdään ke 15.05.2019 Valamon ja
Heinäveden luostareihin Heinävedelle. Matkanvetäjänä toimii
kanttori Sauli Rissanen.

-

Savonlinnan emäseurakunnassa ja kappeleissa on aloitettu kastepuuprojekti, jossa jokaiseen alueen kirkkoon tehdään tilkuista kastepuu
vuodeksi 2020 emäseurakunnan ohjeistamana. Puuhun ripustetaan
vuoden aikana kastettujen nimet. Rantasalmella ompelijana toimii
Raija Immonen ja yhteyshenkilönä työntekijöiden joukosta
lastenohjaaja Miia Ruuskanen-Eronen.

-

Vs. seurakuntapastori Suvi Virtasen laatima tekstinlukusuunnitelma
liitteenä nro 4. Se on mennyt luottamushenkilöille ja varaluottamushenkilöille etukäteen sähköpostilla. Seurakuntapastori huolehtii
tekstinlukijoiden kutsumisesta.

-

Vs. aluekappalainen Susanna Vihavainen on irtisanoutunut
Savonlinnan seurakunnan palveluksesta 01.09.2019 lähtien
V seurakuntapastorin virasta. Vihavainen hoitaa kappalaisen
sijaisuuden 20.06.2019 asti, jonka jälkeen vakituinen kappalainen
Jussi Leppäniemi astuu virkaansa. Leppäniemi pitää vanhoja
vuosilomiaan ja aloittaa työt 24.08.2019.

-

Rantasalmen kappelineuvoston käyttövarojen tilanne 06.05.2019.
Liite nro 5

§ 42
SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA
-

Kappelineuvosto päätti, että seuraava kappelineuvoston kokous
pidetään ma. 09.09.2019 klo. 16.00 Kirkkorinteellä.
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§ 43
KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.20.
( Kappelineuvoston ohjesääntö 14 § )
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle
tehtävällä oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa
säädetään.
Vs. aluekappalainen Susanna Vihavainen piti loppuhartauden.

________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet ______/ ______

