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KALANNIN KAPPELINEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA 2/2021

Aika:

keskiviikko 6.10.2021 klo 18 – 20.24

Paikka:

Kalannin seurakuntakoti

OSALLISTUJAT:
Päätöksentekijät:
jäsenet:

pj

vpj.

siht.

Sampo Lipponen
Jukka Korpi
Katriina Laihonen
Teija Leino
Jouni Tuominen
Hillevi Wallin

Aino Savolainen

vs. kappalainen

Muut kutsuttavat:
Marjo-Riitta Tuominen
Juhana Markkula

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

kirkkoneuvoston
edustaja
kirkkoherra

Kalannin kappelineuvosto

6.10.2021

ASIALISTA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Kokouksen laillisuus
Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Talousarvio 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2024
Lausunto Kalannin kappalaisen viran täyttämistä varten
Kalannin kirkon pianon hankinta
Ilmoitusasiat
Muutoksenhaku
Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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12 §
KOKOUKSEN AVAUS
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja kappalainen pitää
alkuhartauden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kappalainen piti
alkuhartauden.

13 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS
Kutsu kappelineuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi
päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty kappelineuvoston jäsenille 23.9.2021.
Esitys:

Kokous todetaan lailliseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi.

14 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esitys:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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15 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kappelineuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa
pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kappelineuvosto
kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastusvuoro tulee aakkosjärjestyksen
mukaan.
Pöytäkirja tarkastetaan 8.10. Kalannin seurakuntakodissa ja on yleisesti
nähtävänä 11.-24.10.2021 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.
Esitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Teija Leino ja Hillevi Wallin,
jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Teija Leino ja Hillevi Wallin.
Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 8.10. klo 15.30 Kalannin
seurakuntakodissa ja pidetään nähtävänä 11.-24.10.2021
kirkkoherranvirastossa.

16 §
ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Esitys:

Kappelineuvosto hyväksyy kokouksen asialistan
työjärjestykseksi.

Päätös:

Kokouksen asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kalannin kappelineuvosto

6.10.2021

5/7

17 §
TALOUSARVIO 2022 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024
Kappalainen esittelee toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen vuodelle
2022 sekä taloussuunnitelman vuosille 2023-2024. Liite 1 §17, liite 2 § 17 ja
liite 3 § 17.

Esitys: Kappelineuvosto hyväksyy toimintasuunnitelman ja
talousarvioesityksen vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelman vuosille 20232024.

Päätös: Kappelineuvosto hyväksyy toimintasuunnitelman ja
talousarvioesityksen vuodelle 20211 sekä taloussuunnitelman vuosille 20232024.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

18 §
LAUSUNTO KALANNIN KAPPALAISEN VIRAN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN
Kalannin kappeliseurakunnan kappalainen Jukka Kekki on irtisanoutunut
Turun tuomiokapituliin toimittamallaan ilmoituksella kappalaisen virasta
1.11.2021 alkaen. Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 15.9. Kalannin
kappelineuvostolle pyynnön antaa lausunto kappalaisen viran täyttämisestä.
Kappelineuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä osaamista,
kokemusta tms. tulevalta viranhaltijalta odotetaan ennen kuin tuomiokapituli
julistaa viran haettavaksi.
Esitys: Kirkkoherran esittelemänä kappelineuvosto antaa lausunnon viran
erityistarpeista tuomiokapitulille.
Päätös: Kappelineuvosto antoi lausunnon viran erityistarpeista. Liite 1 § 18.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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19 §
KALANNIN KIRKON PIANON HANKINTA
Kalannin kirkkoon hankittiin toukokuussa käytetty Kawai KS-3F -merkkinen
piano. Piano maksoi 2976 € (sis. alv 24%). Pianon kuljetus Rajamäeltä
Kalannin kirkkoon maksoi 496 € (sis. alv 24%), kosteudentasaislaitteiston
asennus 496 € (sis. alv 24%) ja kaasujousipenkki 248 €.
Kokonaisuuudessaan pianon hankinta tuli maksamaan 4228,40 € ja se
maksettiin musiikkityön rahoista. Musiikkityön puolelta väläyteltiin
mahdollisuutta, voisiko Kalannin kotikirkkorahasto osallistua pianon
hankintakustannuksiin esim. kustantamalla siitä puolet eli 2114,2 €.
Esitys: Kappelineuvosto osallistuu pianon hankintakustannuksiin.
Päätös:Kappelineuvosto päätti osallistua pianon hankintakustannuksiin niin,
että Kalannin kotikirkkorahaston varoja käytetään pianon hankintaan
2114,20 € eli puolet pianon hankintakustannuksista.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

20 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Kappelineuvosto keskusteli Kalannin kiinteistöasioista: mitä korjauksia ja
huoltotoimenpiteitä tulevaisuudessa tulisi tehdä niin Kalannin kirkossa,
seurakuntakodissa, hautausmaalla kuin Haukharjan leirikeskuksessa.
Kirkkoherra kertoi Kalannin kappalaisen virantäytön aikataulusta.
Kappelineuvosto keskusteli Kalannin hautajaisperinteisiin liittyvistä asioista.
Kappelineuvosto käsitteli itsenäisyyspäivään liittyviä perinteitä ja esitti toiveen,
että suurina juhlapäivinä kuten itsenäisyyspäivänä työvuorot laadittaisiin niin,
että Kalannin oma kappalainen voisi olla paikalla ja hoitaa tilaisuudet.
Kappelineuvosto keskusteli kinkereistä.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kalannin kappelineuvosto

6.10.2021

21 §
ILMOITUSASIAT
Ei ollut.

22 §
MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhaku liitettiin pöytäkirjaan.

23 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:24.

________________
puheenjohtaja

_______________________
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

_______________________

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

_______________________
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