Savonlinnan seurakunta
Savonrannan kirkkopiirin
piirineuvosto
Aika
Paikka

PÖYTÄKIRJA
2/2020

Maanantai 17.8.2020 kello 16.00– 18.45
Savonrannan kappelilta lähtö katselmukseen ja seurakuntakodilla kokous

Osallistujat
Jäsenet
(X)
(X)
(X)
( )
(X)
(X)
(X)

Henrik Koponen
Anna-Mari Käyhkö
Juho Käyhkö
Päivi Käyhkö
Arto Sairanen
Maija Vartiainen
Ritva-Liisa Virtanen

puheenjohtaja
jäsen
jäsen, läsnä 12-17 §
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut osallistujat
(X)
( )
( )
(X)
(X)
(X)

Anne Käyhkö
Sammeli Juntunen
Heli Muhonen
Pasi Inkinen
Allan Kainulainen
Leena Paintola

kirkkoneuvoston edustaja, sihteeri
kirkkoherra
talousjohtaja
ylipuutarhuri, läsnä 12-16 §
kiinteistöjenhoitaja, läsnä 12-16§
johtava kappalainen

12. §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.15.

13. §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

14. §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Päätös:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
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15. §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ
ILMOITTAMINEN
Puheenjohtajan esitys:
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja sovitaan tarkastusaika ja nähtävillä oloaika.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna-Mari Käyhkö ja Ritva-Liisa Virtanen.
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen 17.8.2020, pöytäkirja on nähtävillä
tarkastuksen jälkeen seuraavat kaksi viikkoa.

16. §
HAUTAUSMAAKATSELMUS
Piirineuvosto suoritti hautausmaakatselmuksen Savonrannan hautausmaalla ennen
kokouksen alkua ylipuutarhuri Pasi Inkisen ja kiinteistöjen hoitaja Allan Kainulaisen
kanssa.
Hautausmaakatselmuksesta todettiin seuraavaa:
Hautausmaata on hoidettu hyvin vähillä resursseilla.
Hautausmaan ohjesääntöä ja käyttösuunnitelmaa on noudatettu.
Hautakirjan pito on yhteneväinen suoritettujen hautaustoimenpiteiden kanssa.
Yksityisiä hautoja on hoidettu hautausmaan ohjesäännön mukaisesti.
Seurakunnan hoitoon annettuja hautoja on hoidettu sopimusten mukaisesti.
Päätös:
Piirineuvosto esittää hautausmaalla tehtävinä toimenpiteinä, että Savonrannan
hautausmaan kappelin katto kunnostetaan mahdollisimman pian.
Piirineuvosto esittää seurakunnan kiinteistöpäällikköä selvittämään hautausmaan
sisääntulon lähellä olevan kuolleen ja mahdollisesti keloutuvan männyn kaatamisen
luvan maanomistajalta.
Kappelin matto on uusittava. Entinen on kulunut ja murenee lopullisesti.
Pyydetään kiinteistöpäällikkö kertomaan kiinteistöistä seuraavaan kokoukseen.
Pasi Inkinen ja Allan Kainulainen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
jälkeen, klo 17.52.

17. §
KIRKKOPIIRIN TALOUSARVIOTOTEUMA
Kuultiin talousarviototeuma puheenjohtajan esityksenä kokouksessa.
Päätös
Päivitetään toteuman käyttöä seuraavissa kokouksissa.
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18. §
SYKSYN TOIMINNAN SUUNNITTELUA
Kuultiin johtavan kappalaisen selvitys seurakunnan toiminnasta kirkkopiirin pastorin
poissaollessa sekä koronan vaikutuksesta seurakunnan toimintaan.
Keskusteltiin konsertin ja lauluillan järjestämisestä paikkakunnalla, sekä kauneimpien
joululaulujen järjestämisestä kirkossa ja Rönkkötalossa.
Päätös:
Päätettiin järjestää korona-rajoitukset huomioiden kansanmusiikkikirkko ja konsertti
Savonrannalla, jotka voidaan jakaa internetissä. Järjestetään pikkujoulutarjoilua
paikkakunnan nuorten avo-iltaan. Järjestetään Isänpäivänä lähetyksen lounas ja
Mikkelin päivänä perheille jumalanpalvelus. Jumalanpalvelusten porrastamista
esitetään jatkettavaksi.
Juho Käyhkö poistui kokouksesta klo 17.57 tämän pykälän käsittelyn aikana.

19. §
KOKOUSAIKATAULU SYYSKUU 2020 – TOUKOKUU 2021
Päätös:
Piirineuvoston seuraavat kokoukset sovittiin seuraavasti:
ma 21.9. klo 13, ma 23.11. klo 13,
ma 11.1. klo 13, ma 1.3. klo 13 ja ma 3.5. klo 13

20. §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
-

21. §
ILMOITUSASIAT
Kirkkopiirin pastori on virkavapaalla 15.10.2020 -31.3.2021.
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22. §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.48

Allekirjoitukset:
,
Henrik Koponen
puheenjohtaja

.
Anne Käyhkö
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirja on tarkastettu 17.8.2020.

,
Anna-Mari Käyhkö

.
Ritva-Liisa Virtanen
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