KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN
TOIMINTAKERTOMUS 2017

Reformaation merkkivuoden Kirkko täyteen! tapahtuman messun
kirkkokansaa su 11.6.2017 (kuva: Ahti Makkonen)

ALUEKAPPALAISEN KATSAUS
Reformaation merkkivuosi, Suomi 100 vuotta juhlavuosi, henkilövaihdosten ja vilkkaan
perustoiminnan vuosi
Kertomusvuosi 2017 värittyi hyvällä tavalla reformaation merkkivuoden ja itsenäisyytemme
juhlavuoden merkeissä ja kautta. Muuten vuosi oli vilkkaan perustoiminnan ja monien
henkilöstömuutosten vuosi.
Kesäkuulla Kerimäellä järjestettiin reformaation merkkivuoden oman seurakuntamme
päätapahtuma Kirkko täyteen! 10.-11.6.2017. Lauantaipäivänä oli alustuksia, paneelikeskustelua ja
illalla johtavan kanttorin Minna Raassinan konsertti Urkumatka maailman ympäri. Sunnuntaina oli
tapahtuman messu ja lounastauon jälkeen lomarauhan julistaminen. Vierailijoina tapahtumassa
olivat piispa emeritus Eero Huovinen, kirkkoherra Teemu Laajasalo, dominikaaniveli Gabriel ja
juontajana Sana-lehden päätoimittaja Heli Karhumäki. Sunnuntain messuun osallistui noin 1000
henkeä.
Itsenäisyyden juhlavuosi huipentui itsenäisyyspäivän viettoon, jolloin oli juhlajumalanpalvelus,
kunnianosoitukset sankarihaudoilla sekä eri tahojen yhteistyössä järjestämä itsenäisyyspäivän juhla
B-koulun salissa. Kappelineuvoston määrärahalla hankittiin sankarihaudoille kynttilät, jotka
valaisivat aluetta 5.-6.12. hienolla tavalla.
Kappelineuvosto toimi aktiivisesti läpi vuoden kokousten myötä ja myös kokousten ulkopuolella.
Kokouksia oli kuusi. Kappelineuvostoon kuuluivat: Tapani Hannonen (vpj), Yrjö Eeva, Merja
Immonen, Riitta Malinen, Päivi Matilainen, Iikka Muhonen, Marja Sisko Nousiainen ja Poku
Sihvonen. Aluekappalainen toimii kappelineuvoston esittelijänä ja puheenjohtajana.
Kappelineuvosto on asettanut neljä toiminnallista työryhmää: Diakonian, kasvatuksen, lähetystyön
sekä messu- ja maallikkotoiminnan työryhmät. Näistä kasvatuksen ja lähetystyön työryhmät
toimivat aktiivisesti. Kappelineuvoston sihteerin toiminta päättyi toistaiseksi syyskaudella. Asia
perusteltiin taloushallinnon tehtävien muutoksilla. Kirkkoherran tehtäväksi jäi selvittää, miten
sihteeripalvelut kaikille kappelineuvostoille hoidetaan.
Kappeliseurakunnalle osoitetun henkilöstön kohdalla tapahtui monia muutoksia vuoden aikana.
Aluekappalainen Toivo Loikkanen palasi helmikuun alussa hoitamaan virkaansa. Kanttorina aloitti
(ns. B-virassa) kanttori Maria Padatsu Sinikka Litmasen seuraajana. Seurakuntapastori Jani
Lamberg valittiin kappalaisen virkaan keskustan alueelle ja samalla seurakunta toteutti yhden papin
viran vähennyksen Kerimäen alueelle. Seurakuntapastori Helena Lorentz palasi virkaansa, mutta
lähti perhesyistä toiseen virkaan syksyn aikana. Uudeksi seurakuntapastoriksi valittiin Sanni
Rissanen vuoden 2017 puolella; virassa aloittaminen tapahtui vuoden 2018 alusta. Vs.
nuorisotyönohjaaja Kristiina Rankilan sijaisuus päättyi, kun Salla Snell palasi hoitamaan virkaansa.
Lastenohjaajina toimivat vuoden 2017 keväällä Arja Venäläinen ja Jaana Ylinen ja syyskaudelle
Miia-Mari Jaatila ja Maiju Luoto. Kappelineuvosto teki aloitteen lähetyssihteerin
työsopimussuhteisen tehtävän muuttamiseksi viraksi, mikä muutos toteutui seurakunnan hallinnossa
vuoden aikana. Virka täytetään vuoden 2018 alkupuolella.
Kappeliseurakunnalle osoitettu henkilöstö virkanimikkein: aluekappalainen, seurakuntapastori,
kanttori, diakoni, nuorisotyönohjaaja, lähetyssihteeri (noin 60% KM alue), 2 osa-aikaista
lastenohjaajaa, seurakuntamestari, hautausmaanhoitaja, emäntä (tehtäviä myös seurakunnan muilla
alueilla) sekä työsopimussuhteinen siivooja (yht. 12 eri henkilöä).

Kiinteistöjen kuntotarkastuksissa selvisi, että Ison kirkon katossa on lumiesteiden pois
repeytymisistä johtuvia vaurioita ja vuotoja. Vuoden 2018 talousarvioon on varattu varoja katon
kunnostuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kappelineuvosto teki aloitteen myös Ison kirkon
sisämaalauksen ottamiseksi seurakunnan vuonna 2018 laadittavaan investointisuunnitelmaan.
Aloitteen sisältönä oli, että sisämaalaus tulisi tehdä seuraavien 5-10 vuoden aikana. Asia vaatii
huolellisen suunnittelun sekä muiden muassa selvittelyä, miltä eri tahoilta rahoitusta olisi
saatavissa. Kirkko on pidettävä todennäköisesti kiinni sisäkorjauksen ja –maalauksen ajan ainakin
yhtenä kesänä. Työ on mahdollista tehdä vain suunnilleen ajalla toukokuu-lokakuu.
Kappeliseurakunnan toiminnassa vapaaehtoisten toiminnalla oli edelleen suuri merkitys.
Vapaaehtoisia toimi muiden muassa kuorolaisina, lähetystyössä (työryhmän jäsenet, talkoolaiset,
piirien vetäjät), kasvatustyössä (työryhmän jäsenet, tapahtumien järjestäjät), yleisessä
seurakuntatyössä (piirien vetäjät, tapahtumien vastuunkantajat) ja diakoniatyössä (talkoolaiset,
yvkerääjät jne). Joulukuulla lähetettiin kutsuja noin 60 eri vapaaehtoistehtävissä toimineille, kun
järjestettiin vapaaehtoisten joulukahvit ja tilaisuus.
Kerimäen kappeliseurakunta toteutti Savonlinnan seurakunnan ”alueseurakuntana” kirkon tehtävää
Kerimäen alueella. Hyvä Jumala siunatkoon vuoden aikana toteutuneen evankeliumin kylvön ja
rakkaudenpalvelutyön.

1011010115 KAPPELINEUVOSTO KERIMÄKI
Toiminta-ajatus:
Kappelineuvoston ohjesääntö
Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2017
Kappelineuvoston ohjesääntö, 12 §; Kappelineuvoston tehtävänä on:
1) seurata ja edistää kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää sekä tehdä
kirkkoneuvostolle sitä koskevia esityksiä ja aloitteita;
2) asettaa tarvittaessa avukseen työryhmiä tai toimikuntia kappeliseurakunnan toimialaan kuuluvia
tehtäviä varten;
3) valvoa ja seurata kappeliseurakunnan alueen taloudellisten asioiden hoitamista
sekä tehdä kirkkoneuvostolle niitä koskevia esityksiä ja aloitteita;
4) tehdä kirkkoneuvostolle vuosittain sen määräämään ajankohtaan mennessä
kappeliseurakunnan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotus;
5) vahvistaa seurakunnan talousarviossa kappelineuvostolle myönnettyjen määrärahojen
käyttösuunnitelma ja lähettää se tiedoksi kirkkoneuvostolle;
6) antaa kirkkoneuvostolle lausunto sen päätettävästä kolehtisuunnitelmasta;
7) valita kappeliseurakunnan kappalainen ja antaa kirkkoneuvostolle lausunto
henkilökuntaa kappeliseurakunnan toimintaa varten osoitettaessa tai valittaessa;
8) valvoa kappeliseurakunnan kirkkoa ja hautausmaata sekä seurakunnan muuta omaisuutta
kappeliseurakunnan alueella kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti;
9) koordinoida kappelin alueen osalta seurakunnallista toimintaa suhteessa koko seurakunnan työalojen
toimintaan
Tavoitteiden toteutuminen
Kappelineuvosto: Tapani Hannonen (varapuh.joht.), Yrjö Eeva, Merja Immonen, Riitta Malinen, Päivi
Matilainen, Iikka Muhonen, Marja-Sisko Nousiainen ja Poku Sihvonen. Puheenjohtajana toimii
Kerimäen aluekappalainen ja sihteerinä kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen. Sihteerikäytäntö päättyi
toistaiseksi syksyllä 2017.
Kappelineuvosto piti 6 kokousta, käsiteltyjä asioita 67 pykälää.
Kappelineuvoston asettamina työryhminä toimivat: diakoniatyön, kasvatuksen, lähetystyön sekä messu- ja
maallikkotoiminnan työryhmät. Niistä kasvatuksen ja lähetystyön työryhmät toimivat aktiivisesti, muut
työryhmät eivät kokoontuneet.
Kappelineuvosto teki aloitteet:
*Ison kirkon sisämaalauksen ottamisesta seurakunnan investointisuunnitelmaan
*Lähetyssihteerin tehtävän muuttamiseksi lähetyssihteerin viraksi
*Tapulin näköalatasanteen saamiseksi uudelleen käyttöön (matkailijoiden pääsy Tapulin torniin)
Kappelineuvoston lausunnot:
*Kolehtisuunnitelmat
*Seurakuntapastorin viran hakijoista
Kappelineuvosto toteutti hautausmaiden katselmuksen kirkkoneuvoston antaman tehtävänannon mukaisesti.
Kappelineuvoston edustajat olivat mukana kirkkoherran johtamassa hallinnon koordinointiprosessissa, joka
jatkunee vuonna 2018.
Kappelineuvosto käsitteli kappeliseurakunnan edellisen vuoden toimintakertomuksen ja
toimintasuunnitelman vuodelle 2018.
Kappelineuvosto päätti sille kirkkovaltuuston päättämän määrärahan 10.000 e käytöstä:
*Työryhmien käytettäväksi 700 e ja kasvatuksen työryhmälle 1400 e
*Vapaaehtoisten joulukahvit
*Seppeleet sankarihaudoille puoliksi kaupungin kanssa kaatuneiden muistopäivänä ja itsenäisyyspäivänä
*Viestintään: ilmoitukset Puruvedessä joulukuulla jouluajan tapahtumista ja kirkon juhlavuodesta
*Laitehankintoihin: videotykki ja suuri valkokangas talvikirkkoon 2000 e
*Kirkko täyteen! tapahtuman sunnuntaipäivän valokuvaus ja kuvakansio noin 600 e
*Kynttilät 6.12. sankarihaudoille noin 300 e
*kokousten kustannuksiin noin 2000 e
*Kerimäen mieslaulajien juhlavuoden konsertti Kerimäen kirkossa elokuulla 1000 e

Toimintakertomus 2017
JUMALANPALVELUSELÄMÄ 1012010000
Toiminta-ajatus:
Jumalanpalvelusten pitäminen siten, että ne palvelevat kirkon sanoman vaikuttavuutta sekä
ihmisten kohtaamista, Jumalan ja toistensa kanssa.
Tavoitteet 2017:
1) Seurakuntalaisten osallisuuden ja osallistumisen lisääntyminen messuryhmien toiminnan
kautta.
2) Jumalanpalvelusten yhteiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen panostetaan entistä enemmän.
3) Jumalanpalveluksista tiedottaminen tehdään entistä houkuttelevammaksi.
4) Pappien saarnataitoa ylläpidetään ja kehitetään.
5) Järjestetään 2-3 erityismessua.

Toiminta ja arviointi:
Messuryhmien toimintaa ei ehditty organisoida. Monissa messuissa oli kuitenkin myös
seurakuntalaisia palvelutehtävissä.
Yhteistä suunnittelua tehtiin työntekijöiden kesken entiseen tapaan.
Tiedottamista parannettiin kotisivujen tapahtumien kautta ja kappeliseurakunnan facebook-sivujen
kautta sekä Instagramin kautta.
Saarnoihin panostettiin entiseen tapaan.
Järjestettiin Huosion sadonkorjuumessu, Kallunmäen kesämessu ja syksyllä suurkuoron kanssa
Suomalainen messu Suomi 100 vuotta juhlavuoden merkeissä. Kaikki onnistuivat hyvin ja
Suomalainen messu oli erityisen vaikuttava.
Kirkko täyteen! tapahtuman messu reformaation merkkivuoden päätapahtumana oli merkittävä.
Toteuttajina yli 100 henkeä, osallistujia noin 1000.
Jouluaamun jumalanpalveluksessa noin 700 osallistujaa.
Arviota:
Yhden papin viran vähennys ja työntekijävaihdokset vaikuttivat jumalanpalveluselämän
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kokonaisuutena toiminta toteutui kuitenkin laadukkaasti.
Tilastolukuja:
Messut 65/4974/3927
Viikkomessut 26/570/497
Sanajumalanpalvelukset 14/1680/35

Toimintakertomus 2017
HAUTAANSIUNAAMINEN 1012020000
Toiminta-ajatus:
Hautaan siunaamisten toteuttaminen. Hautajaisten kokonaisvaltainen hoitaminen, johon
kuuluu omaisten sielunhoidollinen kohtaaminen ja evankeliumin julistaminen.
Tavoitteet 2017:
1) Hautajaisten laadukas hoitaminen: omaisten tapaamiset kodeissa tai seurakunnan tiloissa,
hyvin hoidetut siunaustoimitukset, pappien osallistuminen muistotilaisuuksiin, surevien
tukeminen hautajaisten jälkeen.
2) Työvoiman mielekäs käyttäminen suunnitelmallisesti.
3) Laaditaan prosessikuvaus siitä, mitä eri työvaiheita ja niissä huomioitavia asioita kuuluu
hautajaisiin, omaisten yhteydenotosta aina sururyhmiin asti.

Toiminta ja arviointi:
Hautajaiset hoidettiin laadukkaasti tavoitteen mukaisesti. Pappi oli läsnä yleensä aina koko
hautajaisten ajan.
Työvoiman mielekäs käyttö toteutui. Hautajaisia oli tavallista vähemmän, joten työvoiman
riittävyydessä ei tullut isoja ongelmia.
Prosessikuvausta ei laadittu.
Siunausvarauksia hoidettiin sekä viraston että kappeliseurakunnan pappien toimesta.
Hautaan siunaamiset toteutettiin enimmäkseen Talvikirkossa, jonkin verran haudalla, toimittiin
omaisten toiveen mukaisesti. Omaiset tavattiin kodeissa tai seurakunnan tiloissa ennen hautajaisia.
Pappi osallistui muistotilaisuuksiin.
Siunauspäivinä olivat enimmäkseen lauantai ja perjantai.
Tilastotietoja:
Hautaan siunaamisia 66/2020

Toimintakertomus 2017
MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 1012030000
Toiminta-ajatus:
Kirkollisten toimitusten hoitaminen kirkon säädösten mukaisesti. Evankeliumin julistaminen ja
sakramenttien jakaminen
Tavoitteet 2017:
1) Toimitusten laadukas hoitaminen: ihmisten kiireetön kohtaaminen ja palvelu.
2) Toimitusten hyvä valmistelu.
3) Toimitusten hengellisen merkityksen avaaminen ja opettaminen.
4) Uusien toimitusvirsien käyttäminen.
5) Kastejuhliin osallistuminen.

Toiminta ja arviointi:
Toimitukset hoidettiin tavoitteiden mukaisesti.
Toimitusten sisältöä ja hengellistä merkitystä tuotiin esille toimituskeskusteluissa ja toimitusten
puheissa.
Uusia toimitusvirsiä käytettiin melko vähän.
Papit osallistuivat aina kastetoimituksen yhteydessä kastejuhlaan.
Kasteita ja vihkimisiä oli edellisvuosia vähemmän. Lapsi syntyi tavallista vähemmän ja siten
kasteita oli vähemmän. Oletus on, että määrä voi hieman nousta. Vihkimisten osalta pappeja
pyydettiin aikaisempaa vähemmän hääjuhliin. Papit voisivat jatkossa tarjoutua menemään niihin.
Tilastotietoja:
Avioliittoon vihkiminen 23/1276
Kaste 23/410
Avioliiton siunaaminen 1/76
Kodin siunaaminen 1/31

Toimintakertomus 2017
MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 1012050000
Toiminta-ajatus:
TOIMINTA-AJATUS: Seurakuntatilaisuuksien ja juhlien järjestäminen
Tavoitteet 2017:
1.Reformaation juhlavuoden tapahtuma: kesäkuun alussa kaksipäiväinen ”Iso kirkko täyteen” –
tapahtuma Kerimäellä.
2.Järjestetään Alfa-kurssi tai joku muu hengellisyyden perusteisiin ja kasvamiseen tähtäävä kurssi.
3. Järjestetään retki Kairos-majalle.
4. Järjestetään ikäkausisyntymäpäiväjuhlat loka-marraskuussa.

Toiminta ja arviointi:
Tavoitteet ja niissä mainitut toiminnat toteutuivat lukuun ottamatta Alfa-kurssia.
Reformaation merkkivuoden Kirkko täyteen! tapahtuma toteutettiin koko seurakunnan
merkkivuoden päätapahtuma 10.-11.6.2017. Onnistui hyvin: osallistujia la noin 250 ja su noin 1000
henkeä.
Kairosmajan seurakuntaretki toteutettiin 26.8.-2.9.2017, osallistujia noin 30.
Ikäkausisyntymäpäiväjuhla järjestettiin 19.11.2017, osallistujia noin 50. Onnistui erinomaisesti!
Vuoden aikana vahvasti esillä Reformaation merkkivuosi sekä Suomi 100 vuotta juhlavuosi.
Itsenäisyyspäivänä järjestettiin juhlajumalanpalvelus ja kunnianosoitukset sekä yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa itsenäisyyspäiväjuhla B-koululla.
Joulukuulla pidettiin vapaaehtoisten joulukahvit ja tilaisuus.
Järjestettiin muut ”vuoden kiertoon” liittyvät juhlat ja tilaisuudet.
Raamattupiirit jatkuivat, rov. Liukkosen Sanasta elämä ryhmä jatkui kerran kuussa.
Kinkerit pidettiin kinkerikirkkoina Kumpurannassa, Makkolassa, Luotojärvellä ja Toroppalassa.
Aikuistyössä:
Miesten saunaillat jatkuivat kerran kuussa, kesällä oli yleisiä saunailtoja ja Tavisalon ”avointen
ovien päiviä”.

Tilastotietoja:
Hartaus 60/3006
Juhla 17/670
Tapahtuma 24/1604
Koulutus/luento/387
Muu tilaisuus 46/1343

Kirkkomusiikki 1012200000
Toiminta-ajatus:
Seurakunnan jäsenet on kastettuina kutsuttu toteuttamaan Kristuksen kirkon tehtävää. Kaiken
ikäisillä on mahdollisuus musiikilliseen ilmaisuun ja musiikillisten lahjojen käyttöön seurakunnan
toiminnassa. Jumalanpalvelusmusiikki, virsilaulu, kuorot ja musiikkitilaisuudet välittävät
evankeliumia sanoin ja sävelin.
Tavoitteet 2017:
1. Kuorotoiminnan kehittäminen ja uusien jäsenten rekrytointi kuorotoimintaan, myös lasten
lauluryhmiin panostaminen esim. projektien yhteydessä
2. Virsilaulun aktivointi kaiken ikäisille, koululaisvierailut ala-asteilla, rippikoulu ja kinkerit.
3. Konserttitarjontaa ympäri vuoden, mutta etenkin kesällä isossa kirkossa.
4. Kesäillan sävel- konsertit keskiviikkoisin klo 18 heinäkuussa isossa kirkossa.
5. Jumalanpalvelusmusiikin kehittäminen ja maallikoiden aktivointi.
Toiminta ja arviointi:
Kuorotoiminta:
Kirkkokuoro:
 jäseniä kuorossa 19
 harjoitukset viikoittain, yhteensä 33 kertaa; lisäksi suurkuoron harjoitukset yhteensä 9 kertaa
 esiintymiset:
o messut/sanajumalanpalvelukset 10 kertaa (suurkuoron kanssa 4x)
o konserteissa 1 kerran, suurkuoron kanssa 1 kevätkonsertti
o esiintymiset laitoksissa 2 kertaa
o muut: esiintyminen Kauneimmat joululaulut –tilaisuudessa, Suurkuoro Suomi 100 –
juhlavuoden tapahtumassa Savonlinnan torilla
Toiminta on ollut hyvin aktiivista ja innostunutta. Erityisen leiman vuodelle 2017 antoi
osallistuminen useaan kertaan suurkuorojen kanssa konsertteihin ja tapahtumiin. Kuoro on
osallistunut vuoden aikana seuraaviin tapahtumiin:
11.2.2017 Konsertti Naisten- ja miestenpäivillä Savonlinnassa
1.3.2017 Tuhkakeskiviikon iltakirkko
14.4.2017 Pitkäperjantain SJP
16.4.2017 Pääsiäisaamun messu
10.5.2017 Suurkuoron konsertti Savonlinnan Tuomiokirkossa
19.-21.5.2017 Kirkon musiikkijuhlat, Helsinki
28.5.2017 Messu ja Maria Padatsun virkaan siunaaminen
11.6.2017 Reformaantiojuhlamessu Kerimäen kirkossa
9.7.2017 Oopperajuhlamessu
29.7.2017 Suomi 100 vuotta suurkuoro esiintyminen Savonlinnan torilla
10.9.2017 Huosion metsäkirkko
4.11.2017 Pyhäinpäivän messu
26.11.2017 Suomalainen messu Savonlinnassa
29.11.2017 Suomalainen messu Kerimäellä
3.12. 2017 1.adventtisu messu
6.12.2017 Itsenäisyyspäivän SJP
13.12.2017 Puruveden helmi
17.12.2017 Kauneimmat joululaulut
24.12.2017 Jouluaaton SJP
25.12.2017 Jouluaamun SJP

Kirkkokuoron lisäksi Kerimäellä kokoontui keväällä 2017 lasten projektikuoro. Kuoro kokoontui
yhteensä 2 kertaa ja esiintyi perhemessussa 1.10.2017. Kuorossa oli 11 lasta.
Konserttitoiminta:
Kesän konserttitarjontaa isossa kirkossa:
10.6.2017 Urkumatka maailman ympäri, Minna Raassina
16.6.2017 Ceremonial Trumpet –fanfaariyhtye, Seija Ohenoja
9.7.2017 Ylioppilaskunnan laulajat ja Tapiolan kuoro
27.7.2017 WENE-WiOL, kirkkovenekuoron konserttikiertue
30.7.2017 Kamarimusiikkia V, mestarikurssin osallistujia
3.8.2017 Det kom et Brev, Eurooppalaista lied- ja pianomusiikkia, Aleksiina Turtiainen ja Hanna
Jokinen
20.8.2017 Kerimäen mieslaulajien isänmaallinen kirkkokonsertti
Kesäillan Sävel konsertit heinäkuussa keskiviikkoisin klo 18.
5.7.2017 Tribute to Mahalia Jackson, Tiina Sinkkonen & Eric-Olof Söderström Trio
12.7.2017 Kirkkomusiikin Helmiä, Reko Tammi ja ystävät
19.7.2017 Kosketa minua, Henki, Mikael Heikkilä
26.7.2017 Organ Tritone
Muita musiikkitilaisuuksia:
6.4.2017 Iltamusiikkia huilulla ja uruilla Kerimäen talvikirkossa
8.4.2017 Kerimäen Naislaulajien Amazing Grace Gospel-konsertti srk-kodilla
30.9.2017 Metallimessu
28.11.2017 Joululaulukonsertti, Mikko Sairanen ja Vesa Pulkkinen
29.11.2017 Suomalainen messu
Savonlinna-kvartetin konsertteja 2 kertaa
Kauneimmat joululaulut joulukuussa 7 kpl sekä loppiaisena, yhteensä 8 kertaa
Musiikkitilaisuuksia yhteensä 24 kpl (lisäksi Metallimessu ja Suomalainen messu)
Tilaisuuksiin ja konsertteihin osallistujia yhteensä 3841 henkilöä (Savonlinna-kvartetin
konsertteihin osallistujamäärää ei tiedossa, Osallistujamäärään ei ole laskettu
erityismessuihin osallistuneita)
Musiikkikasvatus:
Rippikoulun musiikkitunnut 4 kpl, 2 leiriä

TYÖALA: 231 PÄIVÄKERHO Kerimäen kappeliseurakunta
TYÖALAN VASTUUHENKILÖ: Eeva Tuhkanen, Raili Ruotsalainen. 1.8.2017 alkaen Jaana
Pesonen
Ohjaajat:
Kevät 2017: Arja Venäläinen ja Jaana Ylinen
Syksy 2017: Miia-Mari Jaatila ja Maiju Luoto
Tavoitteet 2017
 Perustyöhön ja työn laatuun huomion kiinnittäminen
 Palautekysely kerholaisten koteihin
 Varhainen auttaminen ja perheiden tukeminen kristillisessä kasvatuksessa ja
 perheitä kokoavan toiminnan vahvistaminen ja ylläpitäminen
 Paikallisen identiteetin säilyttäminen ja tavoitettavuus. Yhteistyö eri
työmuotojen kesken.

3 päiväkerhoryhmää:
Keväällä 2017 seurakuntakodilla kokoontui aluksi kaksi päiväkerhoryhmää ja
Anttolassa yksi. Seurakuntakodin kaksi erillistä ryhmää yhdistettiin vähäisen
kerholaismäärän vuoksi.
Syksyllä 2017 seurakuntakodilla ja Anttolassa kokoontui kummassakin yksi
päiväkerhoryhmä, joissa kävi 3-6 –vuotiaita lapsia.
Osallistujamäärät (Liite 1)


Palautekysely kerholaisten koteihin
Suunniteltu palautekysely ei toteutunut.



Varhainen auttaminen ja perheiden tukeminen kristillisessä
kasvatuksessa
Kerholaisten vanhemmat tavattiin lasten aloittaessa kerho; tapaamisella luotiin
pohjaa perheiden kanssa tehtävälle yhteistyölle. Perheiden kanssa pidettiin
kasvatuskeskusteluja tarpeen mukaan. Puheeksi ottaminen on ollut helpompaa,
kun lapsen vanhempiin on tutustuttu jo kerhoa aloittaessa. Ohjaajien työote on
avointa ja he kulkevat perheiden rinnalla tukien kristillistä kasvatusta.
Varhaisen auttamisen keinot ja kanavat ovat ohjaajille tuttuja. Yhteistyö
muiden ammattilaisten kanssa on koettu tärkeäksi.
(Neuvola, päivähoito, päiväkodit, ala-asteen opettajat.)



Perheitä kokoavan toiminnan vahvistaminen ja ylläpitäminen
Perheitä kokoavaa toimintaa on järjestetty perheiden toiveita kuunnellen ja
perinteitä vaalien. Osallisuus ja yhdessä tekeminen on ollut tärkeää.
Tapahtumien järjestelyissä on tehty yhteistyötä koko kappelin työntekijöiden
voimin.



Paikallisen identiteetin säilyttäminen
Kappelin työntekijät ovat sitoutuneita ja valmiita yhteisten tapahtumien
järjestämiseen. Yhdessä tekemällä yli työrajojen on saatu aikaan monia hienoja
tapahtumia, jotka ovat olleet omaleimaisia.



Yhteistyö
Lastenohjaajien kokoukset kerran kuussa Savonlinnassa.
Kirkkoaamut Savonlinnassa
kappelin työntekijäkokoukset
Kerhojen yhteinen kevätkirkko Savonlinnassa.
Lapsiperheiden yhteinen joulukirkko Savonlinnassa
Lastenohjaajien yhteiset koulutukset



Koulutus ja Kurssit
AVEKKI –koulutus
EA-koulutus



Lapsi- ja perhetyön tapahtumista tilastotietoa liitteessä 1

(Liite Lapsi- ja perhetyön tilastotietoja Kerimäen kappeliseurakunta 2017)
Päiväkerhot
3 ryhmää
Perhekerhot
2 ryhmää
Tapahtumat:
Laskiaistapahtuma 26.2.
Vapputapahtuma lapsiperheille 29.4.
Perheiden pikkujoulut
Perhekirkot
Perhekirkko 9.4.
Esikoululaisten kouluun siunaaminen 22.5.
Mikkelinpäivän perhemessu 1.10.
Lasten- ja perheiden adventti- ja joulukirkko
17.12.
Erityistilaisuudet:
Alku-tutustumiskeskustelut
Äitienpäiväkahvitus
Isänpäiväkahvitus
Nukketeatteri 4.9. ja 1.12.
Mikkelinpäivän kirkkokahvit ja lasten
taidenäyttely 1.10.
Retket/ matkat ja leirit
Isovanhempien ja lastenlasten leiripäivä 6.6.
Päiväkerhon leiripäivä
Perhekerhon leiripäivä
Perheretki kylpylä Vesileppikseen
Leppävirralle 20.5.

Kokoontumiskerr
at
68

osall.

yht.

33

476

68

944

1
1
1

100
95
63

1
1
1
1

75
190
91
94

2
2
2
2
1

30
44
12
104
56

1
1
1
1

39
13
29
22

TYÖALA: 238 PERHEKERHOTYÖ KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNTA
TYÖALAN VASTUUHENKILÖ: Eeva Tuhkanen, Raili Ruotsalainen 1.8.2018 alkaen Jaana
Pesonen
Ohjaajat keväällä 2017: Arja Venäläinen ja Jaana Ylinen
Ohjaajat syksyllä 2017: Maiju Luoto ja Miia-Mari Jaatila
Tavoitteet 2017
 Säännöllinen vahva ja laadukas viikkotoiminta, perhekerhoryhmät Kerimäellä
ja Anttolan Löytölässä
 Jumalanpalveluselämä vahvistuu lapsille/ perheille kerhohartauksien kautta
 Seurakuntayhteyteen kutsuminen perhekirkkojen ja yhteisten tapahtumien
avulla. Seurakuntayhteyden ja osallisuuden kokeminen
 Varhainen auttaminen ja perheiden tukeminen arjessa. Kuulluksi tuleminen ja
vaikuttamisen mahdollisuus seurakunnassa / palautekysely perheille
 Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa ja kappelin työmuotorajat ylittävä
yhteistyö



Säännöllinen viikkotoiminta



Perhekerhot kokoontuvat kerran viikossa kirkonkylällä seurakuntakodilla ja Anttolan
Löytölässä. Perhekerhot ovat tavoittaneet kattavasti lapsiperheitä.
Tiedottaminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa on ollut kannattavaa.
Jumalanpalveluselämän vahvistuminen/kerhohartaudet







Perhekerhotyö on perheitä kokoavaa kristillistä arkitoimintaa. Kerhoihin ei ole
ilmoittautumista, vaan niihin voi osallistua silloin kun perheelle sopii. Kerhoissa on
aina alkuhartaus, joka sisältää laulut, rukouksen, Raamatun kertomuksen.
Varhainen auttaminen ja perheiden tukeminen arjessa
Perhekerhoissa puhutaan paljon asioita ja jaetaan arjen ongelmia. Perheille
tiedotetaan palveluista, joita on tarjolla ja heitä rohkaistaan hakemaan apua ennen
kuin asiat ovat suuria.
Kerhoissa on esillä kristillinen sanoma lähimmäisen kohtaamisen kautta.
Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa ja osana isoa Savonlinnan
seurakuntaa
Yhteistyö on sujunut luontevasti paikallisten toimijoiden ja koko seurakunnan
kanssa.
Perheiden seurakuntayhteyden vahvistaminen ja ylläpitäminen
Seurakuntayhteyttä on rakennettu perhekerhoissa toteutettujen hartauksien avulla.
Yhteiset tapahtumat ovat olleet suosittuja. Näistä löytyy tilastotietoa. (Liite 1)
Perhekirkot on suunniteltu ja valmisteltu niin, että niissä toteutuu osallisuus. Kesällä
2017 Isovanhempi-lapsenlapsi –leiripäivä Tavisalossa, sekä kesäperhekerhopäivä
seurakuntakodilla
Pikkulapsityön syntymäpäivätervehdykset
Syntymäpäivätervehdykset on lähetetty Savonlinnasta.

Toimintakertomus 2017
VARHAISNUORISO- JA NUORISOTYÖ 1012330000 ja 1012360000, nuorisotyönohjaaja
Tiina Rankila 1.1.-14.8.2017, Salla Snell 15.8.-31.12.2017
Toiminta-ajatus: (toimintasuunnitelmasta)
1012330000:
Auttaa 7-13 –vuotiaita tyttöjä ja poikia löytämään seurakunta paikkana, jossa he voivat kokea
Jumalana rakkautta. Tuemme vanhempia heidän kasvatustehtävässään.
1012360000:
Tukea nuorta kristillisessä kasvussa ja ohjata häntä seurakuntayhteyteen.
Tavoitteet 2017: (toimintasuunnitelmalta)
1012330000:
- Kappeliseurakunnan 7-13 –vuotiaiden tyttöjen ja poikien työn säilyttäminen ja kehittäminen
- Yhteydet ja yhteistyö alakoulujen kanssa
- Leirit ja retket talousarviosuunnitelman mukaan sekä kappelissa että koko seurakunnan tyttöjen ja
poikien työn kanssa yhdessä.
- Kerhotoiminnan ylläpitäminen. Kerhonohjaajien rekrytointi ja kouluttaminen osana
ohjaajakoulutusta.
1012360000:
- Hoidetaan kouluissa päivänavaukset ja koulukäynnit säännöllisesti
- Järjestetään säännöllistä viikkotoimintaa, jossa pidetään vahvasti esillä Raamatun sanomaa ja
puhutaan Jumalasta
- Olemme aktiivisia tiedottamisessa ja verkostoitumisessa muihin toimijoihin
- Järjestämme ohjaajakoulutuksen kautta riittävästi kerhonohjaajia ja isosia.
- Järjestetään ympärivuotista ja monipuolista leiri- ja retkitoimintaa
Toiminta ja arviointi:
NUORTENILLAT:
keväällä 11 nuorteniltaa, osallistujia yhteensä 96 hlöä
syksyllä 9 nuorteniltaa, osallistujia 35 hlöä
Koska uusia isosia ei aloittanut syksyllä yhtään, siksi syksyn nuorteniltojen kävijämäärä oli
vähäinen.
ISKO:
Keväällä oli 4 koulutuskertaa ja päätösjuhlat. Mukana ilmeisesti 4 isosta. Päätösjuhlissa paikalla 5.
Koska uusia isosia ei Kerimäelle tullut yhtään, syksyllä ei ole ollut isoskoulutusta ollenkaan.
PÄIVÄNAVAUKSET JA KOULUVIERAILUT:
Kirkonkylän yläkoulun rehtori jäi eläkkeelle keväällä 2016. Sen jälkeen Kerimäen kirkonkylän
yläkoulun ja alakoulun päivänavaukset uudistettiin. Koulun uskonnon opettaja teki listan
päivänavauksien ajankohdista ja aiheista ja sen mukaan toimittiin vuonna 2017.
Päivänavauksia pidettiin yläkoululla 9 kertaa, paikalla noin 170-185 kuulijaa. Kerimäen alakoululla
päivänavauksia pidettiin 7 kertaa, paikalla noin200-225 kuulijaa. Tämä toimi hyvin, aihe oli
valmiina ja siihen sai panostaa. Huonoa tässä on se, että mainostaminen koululla ja oppilaiden ja
esimerkiksi rippikoululaisten tapaaminen jää yläkoulun puolella 9 kertaan vuodessa.

Louhen koululla ja Anttolan koululla käytiin pitämässä päivänavauksia keväällä 2017,
kummassakin koulussa 2 kertaa. Louhella paikalla oli noin 40 kuulijaa, Anttolassa paikalla oli noin
60 kuulijaa.
Kerimäen kirkonkylän alakoululla pidettiin pääsiäiseen liittyviä teematunteja kahtena päivänä.
6.4.2017 paikalla oli 60 oppilasta, 7.4.2017 paikalla oli 89 oppilasta.
Anttolan koululla pidettiin 6 luokkalaisille arvokasvatusta 2 kertaa, 9.11 ja 15.11. Paikalla oli 14
oppilasta ja 1 opettaja.
4.9. Kansan raamattuseuran nukketeatteri Sananjalka kävi vierailulla Anttolan koululla ja paikalle
kutsuttiin myös Louhen koululaiset. Paikalla oli 150 oppilasta ja opettajaa.
YHTEISTYÖ:
Anttolan koululta tuli syksyllä pyyntö tulla mukaan yhteistyöhön. Koulun isommilla oppilailla oli
ongelmia vapaa-ajalla, koska Anttolassa ei ole paikkaa missä olla iltaisin. Koululle oli kutsuttu
vanhempainiltaan poliisi, NuTu eli Savonlinnan seudun nuorisotoiminnan tuki ry, seurakunnan
edustaja sekä kylätalo Nousulan edustaja. Keskustelun lopputuloksena Anttolassa kylätalo
Nousulassa alkoi nuokkaritoiminta kerran viikossa torstaisin seurakunnan pitämän. NuTu olisi
tulossa vuodenvaihteen jälkeen mukaan, jos he saavat rahoitusta työtekijän palkkaamiseksi.
Kerimäen kappeliseurakunnan kasvatuksen työryhmä on aktiivinen suunnittelemaan ja järjestämään
tapahtumia. Kasvatuksen työryhmään kuuluu 6 vapaaehtoista, Kerimäen kappeliseurakunnan 2
lasten ohjaajaa ja nuorisotyönohjaaja. Vuonna 2017 järjestettiin 3 tapahtumaa: vapputapahtuma
29.4, paikalla 50 osallistujaa, Nukketeatteri Sananjalan Eka vai vika –esitys 4.9., paikalla 41
osallistujaa, ja perheiden pikkujoulut pidettiin 1.12 ja paikalla oli 63 osallistujaa. Pikkujoulujen ja
vapputapahtuman toteutuksessa on ollut mukana myös Mannerheimin lastensuojeluliiton Kerimäen
osasto. Lapsityö on tilastoinut omassa toiminnassaan nämä tapahtumat.
Kasvatuksen työryhmän järjestämiin tapahtumiin osallistuu lapsiperheitä hyvin. Mainostus onnistuu
seinämainoksilla ja sosiaalisessa mediassa. Tapahtumissa on jokin vetonaula, joka on teatteriesitys
tai jotain muuta, ja sen lisäksi oheisohjelmaa: kasvomaalausta, askartelua, syömistä, mahdollisesti
ulkona jotain.
LEIRIPÄIVÄ:
Kesällä pidettiin 7.6.2017 leiripäivä Tavisalon kesäkodilla. Leiripäivä oli tarkoitettu 8-13 vuotiaille
tytöille ja pojille. Paikalla oli 4 leiriläistä.
YLEISTÄ:
Alkuvuoden toiminnoista en osaa tilastotietoja enempää kertoa, koska olin vanhempainvapaalla ja
sijaiseni Tiina Rankila hoiti virkaa.

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ
Toimintasuunnitelma
Kasteopetusta kaikille – ”Jumala tulee iholle”
Rippikoulu on Savonlinnan seurakunnan strategian todeksielämistä.
Tehtävä
Tavoitteena on nostaa ja pitää sanoma Jeesuksesta Kristuksesta esillä kaikessa toiminnassa ja
kohdata seurakunnan alueella asuvia tyttöjä ja poikia sekä heidän vanhempiaan.
Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2017
- rippikoulut pidetään laadukkaasti ja turvallisesti sekä ekologisia arvoja korostaen
- rippikoulut toteutetaan rippikoulusuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2017 järjestetään
14 rippikoululeiriä, joista yksi pidetään hiihtolomalla ja 13 kesäaikana. Rippikoulun
koko on enintään 25 rippikoululaista. Järjestämme myös iltarippikoulun.
- rippikoulun käy enemmän kuin kirkkoon kuuluvien osuus ikäluokasta
- vahvistamme yhteistyötä perheiden ja sidosryhmien kanssa
Tavoitteiden toteutuminen
Yleiskatsaus
Rippikoululaisten määrä 2017
Omassa seurakunnassa käyneitä
Muualla rippikoulun käyneitä
Yksityistä opetusta saaneet
Ulkoseurakuntalaisia
Rippikoululaisia yhteensä

349
11
13
5
378

Rippikoulun toteutus
Rippikoulu toteutettiin Savonlinnan seurakunnassa pääsääntöisesti leirimuotoisena. Ryhmiä oli 15
kappaletta, joiden leirijaksoista:
1.
2.
3.
4.

Kaksitoista (12) kesäleireinä Hirvaslahdessa ja Orasaaressa
Hiihtolomarippikoululeiri Hirvaslahdessa
Yksi iltarippikoulu keväällä
Yksi pienryhmärippikoulu keväällä
Yhteensä 15 rippikoulua, joista 13 oli leirimuotoisia.

Ryhmänohjaajat
Ryhmänohjaajia oli pääsääntöisesti jokaisella leirillä viisi nuorta. He olivat käyneet läpi ainakin
yhden vuoden koulutuksen tehtäviinsä. Lisäksi kaikilla leireillä oli yksi vanhempi nuori
”leiriemona”. Hänen tehtävänään oli opastaa uusia isosia ja olla leirin vetäjien apuna vapaa-ajan
suunnittelussa ja toteutuksessa.
Opiskelumateriaali
Seurakunta lahjoitti jokaiselle rippikoululaisille Raamatun ja Virsikirja-Katekismuksen sekä
luentokansion muistiinpanopapereineen tai vihkon. Rippikouluopetuksessa käytettiin
pääsääntöisesti Raamattua, Katekismusta ja virsikirjaa. Musiikin opiskelussa käytettiin virsikirjaa
sekä Nuoren seurakunnan veisukirja 2010 ja 2015 -laulukirjoja. Lisäksi hartauselämän tukena
suurimmalla osasta leirejä käytettiin Martin Lönnebon rukoushelmiä. Rippikoululaiset ja isoset
saivat helmet muistoksi rippikoulusta.

Seurakuntaan tutustuminen
Seurakuntaan tutustumisjakso alkoi syksyllä syyskuussa 2016 rippikouluinfoilla. Infot toteutettiin
kouluissa luokka- tai ikäluokkakohtaisesti 8.-luokan oppilaille. Samalla nuorille jaettiin rippikoulun
ilmoittautumisohjeet ja kutsu messuopetukseen lokakuussa. Messuopetus toteutettiin juonnetuna
jumalanpalveluksena. Edellisen vuoden tavoin ilmoittautuminen tapahtui pääsääntöisesti internetin
kautta.
Seurakuntajakso toteutettiin perusajatuksella, jossa jokaiselle ryhmälle tuli vähintään 10 tuntia
opetusta seurakuntajakson aikana. Ryhmäkohtaisesti etukäteistapaamisia /-käyntejä oli eri määriä,
koska joskus opetusjakso oli normaalia pidempi. Osa rippikoulutyöntekijöistä antoivat ryhmilleen
myös kirjallisia tehtäviä. Pääsääntöisesti rippikoulujen seurakuntajakso koostui näistä osista: 1)
rippikoulukonsertti, 2) adventti- tai joulunajan jumalanpalvelus/tilaisuus, 3) rippikoulusunnuntain
messu rippikouluinfoineen,
4) jumalanpalvelusopetus ja messu, 5) pääsiäisen ajan jumalanpalvelus/seurakunnan tilaisuus, 6)
rippikoulun pajapäivä, 7) oman ryhmän tutustumisilta, 8) oman ryhmän nuorten ja vanhempien ilta,
9) oman ryhmän nuortenilta ja 10) vähintään kaksi vapaasti valittavaa jumalanpalveluskäyntiä.
Yhteydet koteihin
Rippikouluryhmät järjestivät ryhmäkohtaisen vanhempainillan.
Jokaisella leirillä oli ”kotiväen ilta”, johon oli kutsuttu leiriläisen perheväkeä, kummeja ja
isovanhempia. Joillain leireillä vanhempia kutsuttiin vierailemaan perhekohtaisesti, tulosta vetäjille
etukäteen ilmoittaen. Moni noudattikin leirinvetäjien kutsua. Konfirmaatiopäivänä leirinvetäjät ja
isoset vierailivat kodeissa, joihin heidät oli kutsuttu. Joillain työntekijöillä oli leiriryhmiensä
huoltajien kanssa käytössä whatsapp –ryhmä, jonka kautta yhteyttä koteihin myös pidettiin.
Arviointia
Vuoden 2017 rippileirit kokosivat lähes koko 15-vuotiaiden ikäluokan.
Kaikki leirit toteutettiin tavoitteiden mukaisesti. Oronmyllyn ja muutaman muun rippikoulun
peruuntumisen johdosta osa rippikouluryhmistä ylitti suositellun 25 rippikoululaisen määrän.
Leirien vierailuiltoja pidettiin joko ”kotiväen iltoina” tai leiriläisten vanhempien annettiin tulla
parhaaksi katsomanaan päivänä tarveharkinnalla. Molemmista käytännöistä on saatu hyvää
palautetta. Kotiväen iltoina kaikkien vanhemmat eivät aina päässeet paikalle. Ilman kotiväen iltaa
vetäjät kokivat, että tuli juteltua ehkä jopa enemmän leiriläisten vanhempien kanssa verraten
kotiväen iltoihin.
Pääsääntöisesti leirit toimivat hyvin – sekä käytännön asioissa että sisältöpuolen osalta.
Rippikoululaisilta ja isosilta kerätyn palautteen perusteella nuoret pitivät leiriään hyvänä ja
mielekkäänä. Vetäjien näkökulmasta entistä tärkeämpää on panostaa edelleen ryhmänohjaajiin
(isosiin) ja tukea heidän työtään, sillä ryhmänohjaajat ovat avainasemassa rippikoulujen
onnistumisessa. Isosten hengellisen ja minuuden kasvun tukemiseen tarvitaan myös aikaa
leiritoiminnan tiimellyksessä.
Leirejä pidettiin Hirvaslahdessa ja Orasaaren (Pappilansaaren) kesäkodilla Punkaharjulla.
Pappilansaaressa on oma kappeli, jossa jumalanpalvelukset ja hartaudet pidetään. Iloitsemme siitä,
että myös Hirvaslahteen todennäköisesti tulevana vuonna saadaan oma sakraalitila, kun kappeli
valmistuu.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa hyväksyttiin uusi rippikoulusuunnitelma keväällä 2017.
”Suuri ihme. Rippikoulusuunnitelma 2017” otetaan seurakunnissa käyttöön vuoden 2018 aikana.
Savonlinnan seurakunnassa päätettiin muovata rippikoulu uuden suunnitelman mukaiseksi heti
suunnitelman tultua voimaan.
Vuoden 2018 rippikoulu alkoi poikkeuksellisesti reformaation merkkivuoden johdosta
Metallimessulla Kerimäen kirkossa syyskuun lopussa 2017.
Rippikoulu-uudistus tuo mukanaan uusia käytänteitä myös Savonlinnan seurakunnan rippikouluun.
Vuoden lopulla päivitettiin myös Savonlinnan seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma, joka
on kirkkoneuvoston hyväksyttävänä alkuvuodesta 2018.

Toiminnan toteuttajat
Rippikoulutoteutukseen osallistuvat kaikki seurakuntatoiminnassa mukana olevat teologit, pois
lukien kirkkoherra, lisäksi rippikouluopetukseen osallistuvat kaikki kanttorit ja nuorisotyönohjaajat.
Kausityöntekijöinä työskentelivät Sanna-Mari Ollikainen, Aleksi Parkkonen, Oskari Pullinen ja
Pinja Rahikainen
Kesäkanttoreina toimivat Elina Hyvönen, Teresa Keränen, Merja-Riitta Pirkkalainen ja Anssi
Pyykkönen,
Työalasta vastaavat: nuoriso- ja rippikoulupappi Jukka Peltola 3/2017 saakka, Johanna Tykkyläinen
ja Antti Rahikainen 4/2017 alkaen (toiminta) ja johtava nuorisotyönohjaaja Juha Hakala
(henkilöstö- ja taloushallinto).

TOIMINTAKERTOMUS 2017
Diakoniatyö 1012410000 Kerimäen kappeliseurakunta
TYÖALAN VASTUUHENKILÖ: Diakoniatyöntekijä Raija Nuopponen
TOIMINTA-AJATUS: Diakoniatyö on seurakunnan aineellista, sosiaalista, henkistä ja hengellistä
toimintaa hädässä ja avun tarpeessa olevien ihmisten tukemiseksi ja auttamiseksi. Diakoniatyö tekee
sitä yhteistyössä yhteiskunnan eri sektorien kanssa ja siihen diakonisia arvoja tuoden.
TAVOITTEET TALOUSARVIOVUONNA:
1. Nostamme sanoman esiin. Evankeliumin sanoma Jeesuksesta on esillä
diakoniatyön kaikessa toiminnassa.
2. Kohtaamme ihmisen. Diakoniatyössä ihmisten välinen vuorovaikutus, vahvistava
kohtaaminen ja yhteisöllisyys lisääntyvät. Seurakuntalaisia rohkaistaan löytämään
oma palvelutehtävä. Pop Up diakoniabussi, kohtaamisia eri kylillä.
3. Sanoma ja kohtaaminen läpäisevät kaiken. Evankeliumin sanoma ja
kohtaaminen läpäisevät seurakunnan kaiken toiminnan. Yhteistä kokemusten
jakamista, suunnittelua ja yhteistyötä vahvistetaan, myös eri työalojen välillä.
Kirkkohallituksen tilastointiuudistuksen myötä tilastointi muuttui.
Henkilökohtainen työ
Asiakkaita kohdattiin yhtensä 565, joista kodeissa 191,srk:n tiloissa 143, toisen
toimijan/organisaation tiloissa (laitokset) 58 sekä puhelin- ja verkkokeskusteluja 161.
Asiakaskontaktien määrä on pysynyt ennallaan. Ikäryhmistä 40-69v ja yli 70v kohdattiin eniten.
Perherakenteeltaan asiakaskontakteista yksin asuvia oli edelleen eniten, 432, ja lapsiperheiden
kohtaamisia oli 35. Kohtaamisten syinä olivat terveyden ja sairauden kysymykset 265,
ihmissuhteiden 168, uskon/elämän merkityksen kysymykset 126 ja talouden asiat 116. Asiakkaista
suurin osa oli työelämän ulkopuolella olevia, 319. Diakoniatyön asiakkaiden lukumäärä on pysynyt
samoissa lukemissa, 250 eri ihmistä.
Taloudellinen avustaminen
Diakoniatyön antama apu on kokonaisvaltaista. Taloudelliseen avustamiseen käytettiin
talousarviovaroja 3916 € yht. 37:lle henkilölle, avustuksia yht. 71. Lisäksi jaettiin 10 jouluavustusta
Savonlinnan srk:n diakonian avustustililtä, yht. 670 €, ja kappelineuvoston diakoniatyön
määrärahasta kaksi avustusta, yht.
200 €. Sana-lehden Operaatio joulupaketteja (sis. Sana-lehden vuosiketa+ joululehti) saatiin
muutamalle seurakuntalaiselle. Diakonia- ja yhteisvastuun työryhmän saamalla määrärahalla
hankittiin lahjakortteja tulevalle vuodelle ja Päivän tunnussana-kirjasia. Ruokakassien jakeluun(29
kpl) osallistui 76 avun hakijaa. Yksityislahjoituksina saatiin rahalahjoitus, ruokakasseja ja lasten
vaateita jaettavaksi. Pysäkki-yhdistyksen toimintaa tuettiin 500 € toiminta-avustuksella perinteiseen
tapaan.
Ryhmätoiminta
Kiinteitä ryhmiä olivat Raamattulukupiirit Puruveden Helmessä sekä Puruveden palvelutalossa,
osallistujia 32, Omaishoitajaryhmä kokoontui OmaisOivan(Punkaharjun oh:t ry) kutsumana kesällä
pienellä joukolla, samoin sururyhmä. Avoimena 33 kerran ryhmätoimintana kokosi virkistyskerho
yht. 1175 osallistujaa, keskimäärin 35 ikäihmistä/kerho. Seniori – avopäihdekuntoutusryhmä
kokoontui 17 kertaa, joissa osallistujia 155, n. 9 hlöä/ryhmä.

Rukouspiiri kokoontui 43 kertaa n.5 uskollisen rukoilijan ryhmänä. Naiset Raamatun äärellä
kokoontui kesällä 14 kertaa kooten naisia Savonlinnan seudulta Tavisaloon n.12hlöä/piiri.
Leirit ja retket
Diakoniatyö kokosi Tavisaloon rukous-, diakonia- ja lähetys-, ikäihmisten sekä ystäväpalvelun
leiripäiviin yht. 50 osallistujaa. Kehitysvammaiset(28) ja päihdekuntoutujat(26) kokoontuivat
Tavisalossa omiin alueellisiin leiripäiviinsä ja omaishoitajat virkistyivät Rantasalmella
Kuushukkalassa. Perinteinen isovanhempi- lastenlastenleiripäivä järjestettiin yhdessä lapsityön
kanssa. Savonlinnan seurakunnan diakoniatyön mielenterveys- ja päihdekuntoutujien leirit sekä
perheleiri peruuntuivat osallistujien vähyyden vuoksi. Diakoniatyöntekijä osallistui Tavisalossa
heinäkuisena viikonloppuna Seniori-perheleirille yhdessä n. 70 entisen ja nykyisen kerimäkeläisen
kanssa. Ystäväpalvelun väelle(35) järjestettiin yhdessä SPR Kerimäen osaston kanssa kevätretki
Korholan lomapesään. Kerimäen ja Savonlinnan ystäville(38) tarjottiin toukokuussa huippuelämys
lounasristeilyllä Saimaalla. Oronmyllyllä vieraili toukokuisena sunnuntaipäivänä Savonlinnan
seudulta 39 seurakuntalaista yhteisellä retkellä nauttimassa Riemuvaurio-teatteriesityksestä.
Diakoniatyön tilaisuudet
Erilaisia hartaustilaisuuksia, mm. Pysäkillä, Lemmenmäen palvelukodissa ja Touhutuvalla, oli yht.
31, joissa osallistujia yht.359. Juhlia järjestettiin neljä, osallistujia 134. Erilaisiin tapahtumiin(8) ja
muihin tilaisuuksiin (17) sekä seurakuntakodilla että muualla kokoontui diakonian piirissä yht.819
seurakuntalaista.
Vapaaehtoistyö
Ystäväpalvelun organisoinnista pidettiin yhteistyöpalaveri. Tulevaisuudessa ystäväpalvelun
pääjärjestäjänä toimii SPR Kerimäen osasto. Yhteistyönä järjestetään kevätretki ja kirkkopyhä
Lähimmäisenpäivänä. Seurakunnallinen vapaaehtoistyö toimii muuten vapaaehtoistyö.fi –
toiminnan kautta.
Diakoniakasvatus
Diakoniatyö osallistui tammikuulla rippikoululaisten yhteiseen pajapäivään.
Yhteisvastuukeräys
Yhteisvastuukeräys 2017 torjui ihmiskauppaa ja oli tukemassa nuorten syyrialaisten pakolaisten
koulutusta.
Yhteisvastuukeräyspäällikkönä toimi lähetyssihteeri Sakari Seppälä. Savonlinnan seurakunnan
yhteisvastuukeräyksen tuotto oli 22,759,75 € , 0.72€/jäsen (v.2016 30.082,48 €). Kerimäellä keräys
toteutettiin perinteiseen tapaan lipaskeräyksenä kauppojen ovilla rippikoululaisten ja aikuisten
yhteistempauksena. Tuottoa yv:lle kartutettiin myös laskiaistapahtumassa ja – myyjäisiss sekä
kolehtituloina.
Sidosryhmäyhteistyö
Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Sosteri, kotihoito Kerimäki, SPR Kerimäen osasto, MLL Kerimäki
yhdistys,
OmaisOiva, Pieksämäen omaishoitajat ry/ Savonlinnan seudun Omaishoitajat ry ja
S-Market Kerimäki(hävikkileipä-sopimus).
Työalan vastuuhenkilöt
Diakoni Raija Nuopponen, diakoniatyön ja yhteisvastuukeräyksen työryhmä, pj. Pirjo Kokkonen.
Johtavana diakonianviranhaltijana Mari Kulmala.

Arviointia
Tilastointiuudistus ja siirtyminen Kipaan, Kirkon palvelukeskukseen, toi alkuvuodesta ylimääräistä
painetta ja vei voimavaroja. Uuden oppiminen on haasteellista, mutta siitä selvittiin. Ja uutta on
varmaan tulossa lisää.
Hengellisen hyvinvoinnin varustamiseen toivoisi lisää panostusta sekä kirkolta että Savonlinnan
seurakunnalta työantajana. Oman hengellisen elämän hoitaminen onkin avainasemassa. Samoin
yhteiset työntekijäkokoukset kappelissa, tiimissä sekä suurena työyhteisönä ovat merkittävä
vertaistuen, kokonaisvaltaisen varustamisen ja ammatillisen vuorovaikutuksen lähteitä.
Sairastuminen keväällä vei voimia ja toipuminen kesti kauan. Harmittavasti tärkeitä leirejä jäi näin
kokematta.
Evankeliumi oli esillä vahvasti diakoniatyön kohtaamisissa uskoa herättäen ja elämän toivoa
luoden. Esirukouspiiri toimi tärkeänä tukena työlle ja anonyymisti ihmisten hädälle.
Ystäväpalvelussa tapahtunut muutos on tuntunut toisaalta haikealta ja toisaalta vapauttavalta.
Ihmisten taloudellinen hätä on yhä monimuotoisempaa ja taitoja vaativampaa, joten tarvetta olisi
taloudellisen avustamisen tietouden ja taitojen päivittämiseen.

Toimintakertomus 2017
LÄHETYSTYÖ 1012600000 K2
Toiminta-ajatus:
Evankeliumin vieminen sanoin ja teoin lähelle ja kauas.
Tavoitteet 2017:
1. Lähetyspiirien toiminnan tukeminen, kartoittaminen ja muutosten mahdollistaminen
2. Nimikkolähettien ja -kohteiden puolesta rukoileminen, taloudellinen tuki, yhteyden
pitäminen kentällä oleviin lähetteihin ja kuulumisien jakaminen
3. Uusien ihmisten kutsuminen mukaan seurakunnan lähetystyöhön
4. Seurakunta ei ruoki vaan omaa uskoaan, vaan suuntautuu ulospäin
Toiminta ja arviointi:
1. Seurakunta on antanut lähetyspiirien vetäjien käyttöön kirjallisuutta kuten Hetkinen
raamatunlukuoppaan ja Lähetys Sanomat-lehden vuosikerran sekä jakanut lähettien kirjeet
luettavaksi. Työntekijöitä on vieraillut piireissä kutsuttaessa. Säännöllisesti kokoontuvia
piirejä on toiminut enää viisi, joissa keskimäärin hiukan yli kymmenen kävijää. Lisäksi
järjestettiin vuoden alussa yksi yhteinen lähetyspiiri seurakuntakodilla. Lähetyspiirit ovat
kaikille avoimia ryhmiä, joihin ovat tervetulleita lähetysystävät myös naapurikyliltä.
2. Lähetystyön puolesta rukoillaan aina jumalanpalveluksissa, piirien kokoontumisissa,
lähetyslounailla ja -myyjäisissä. Myös muissa seurakunnan tilaisuuksissa rukoillaan usein
lähetystyön ja lähettien puolesta. Lähetystilaisuuksien tulot on pääsääntöisesti ohjattu
nimikkotyöhön. Lähettien kirjeet ja kohderaportit on pyritty jakamaan piireihin.
3. Lähetystilaisuuksiin kutsutaan kirkollisilla ilmoituksilla ja levittämällä mainoksia yleisille
ilmoitustauluille. Sosiaalista mediaa on myös hyödynnetty tiedottamisessa. Seurakuntalaisia
kannustetaan tavattaessa tulemaan mukaan toimintaan.
4. Lähetystyö on ennen kaikkea ulospäin suuntautuvaa toisten hyväksi tapahtuvaa toimintaa,
niin lähellä kuin kaukana.
Vakiintuneet lähetyspiirit ( Anttola-Silvola, Louhi-Makkola, Toroppala ja kirkonseutu) toimivat
entiseen malliin kokoontuen kodeissa talvikautena joka toinen viikko. Kumpurannassa,
Luotojärvellä ja Pihlajaniemellä järjestettiin kyläläisten pyynnöstä yksi lähetyspiiri. Hanna-piiri
toimi aktiivisesti keräten varoja radiolähetystyöhön.
Kaikki suunnitellut myyjäiset (maaliskuussa, vappuna, elokuussa lähetyksen toripäivä, lokakuussa
ja joulun alla) ja lähetyslounaat (26.3. ja 15.10.) saatiin järjestettyä. Kirkko täyteen-tapahtuman
aikaan lähetystyön myyntikoju oli kirkonmäellä. Kesällä oli lähetystuotteita myynnissä Tapulikioskissa, jonka toiminnasta vastasi ulkopuolinen yrittäjä. Vuoden aikana hoidettiin useita
kahvituksia. Kesällä vietettiin eri kylillä lähetyksen rantailtoja. Elokuussa oli Tavisalossa Hanna
työn-ilta, missä Pirkko Kautonen kertoi keväisestä Kroatian matkastaan.
Syksyllä järjestettiin seurakuntakodilla SANSAN ILTA, missä vieraili Nenad Hadzihajdic
Kroatiasta (tulkkina Seija Uimonen) ja pastori Timo Lankinen.
Kappeleiden rippikoululaisten pajapäivässä kaupungissa 4.2. lähetyssihteeri vastasi lähetystyön
tietoiskusta.
Rovastikunnalliseen lähetystyön vapaaehtoisten virkistys- ja koulutuspäivään osallistuttiin 25.3.
Laskiaissunnuntaina toteutettiin Yhteisvastuu-tapahtuma yhdessä kappeliseurakunnan
työntekijöiden kanssa.

Kesällä järjestettiin lähetyksen ja diakonian yhteinen leiripäivä Tavisalossa. Heinäkuussa yhteistyö
diakonin kanssa jatkui, kun Kerimäen Pysäkillä oli Avoimet ovet kerran viikossa.
Elokuussa tehtiin yhteinen retki koko Savonlinnan seurakunnan lähetystyön vapaaehtoisten kanssa
Heinäveden luostariin.
Syksyn toimintakausi avattiin näyttävästi MAJATALO-illassa Tuomiokirkossa 16.9.
Joulun alla järjestettiin perinteisesti Kauneimmat joululaulut-tilaisuudet Talvikirkossa (3) ja
kylillä (5) ja loppiaisena vielä tuoksuttomat seurakuntakodilla.
Pitkin vuotta vapaaehtoiset uhrasivat aikaa, voimia ja varojaan lähetystyön hyväksi. Erityisesti
Hanna-piiri toimi aktiivisesti järjestäen arpajaisia ja tehden kortteja, joita myytiin aina, kun
seurakuntakodilla jotakin tapahtui. Kerätyt varat ohjattiin radiolähetystyöhön.

Nimikkolähetit:
Tuula ja Esko Siljanen, Suomen Ev.lut.Kansanlähetyksen lähetit Israelissa
Jarmo ja Marja Karjalainen sekä lapset Rosaella, Samuel, Moses ja Mariam, Suomen Lähetysseuran
lähetit Thaimaassa
Eeva Siljanen, Lähetysyhdistys Kylväjän lähetti Pohjois-Afrikassa

Nimikkokohteet:
Kroatian evankelisen kirkon radiotyö Medialähetys Sanansaattajien kautta (SANSA)
ja radiotyöhön palkatun paikallisen työntekijän Nenad Hadzihajdicin työn tukeminen
Hsinchun teologinen seminaari Taiwanilla (SLS)
Namibian lapsityö (SLS)
Etelä-Kiinan kummilapsityö (SLS)
Tukiopetusryhmä Venezuelassa (SLS)
Raamattu Suomen Suvulle-hanke (Suomen Pipliaseura)
Thaimaan kirkon seurakuntatyö (SLS)

TILASTOTIETOJA VUODELTA 2017
6.2 Yhteistyökumppanit
6.2.1 Julkinen sektori: valtion hallinto, kunnan hallinto; kunnallinen koululaitos, kuntien ja
kuntayhtymien palvelulaitokset ja toimipaikat, jotka eivät ole yhtiömuo-toisia kuten
terveyskeskukset, sairaalat
*Kerimäen aluejohtokunta: säännöllistä, vapaamuotoista ja kirjalliseen sopinmukseen perustuvaa,
päättyi 5/2017
*Savonlinnan kaupunki: vapaamuotoista ja kirjalliseen sopimukseen perustuvaa, säännöllistä, 1-2
kertaa vuodessa
*Kerimäen koulut: vapaamuotoista, säännöllistä, kerran kuussa
*Kerimäen päiväkodit: vapaamuotoista ja sopimukseen perustuvaa, säännöllistä, 2-3 kertaa
vuodessa
6.2.2 Kolmas sektori: järjestöt, yhdistykset, naapuruusyhdistykset, urheiluseurat,
virkistysyhdistykset, yhdyskuntien paikallisyhdistykset, avustusjärjestöt, ammatilli-set järjestöt,
avustussäätiöt, erilaiset hyvinvointiorganisaatiot ja muut voittoa tavoit-telemattomat tahot
*Kerimäki-Seura ry: vapaamuotoista, säännöllistä, vuosittain useamman kerran vuodessa
*Maataloustuottajat: vapaamuotoista, säännöllista, 1-2 kertaa vuodessa
*Eläkeliiton Kerimäen yhdistys:vapaamuotoista, säännöllistä, vuosittain, 2-3 kertaa vuodessa
*Maa- ja kotitalousnaiset: vapaamuotoista, säännöllistä, vuosittain, 1-2 kertaa vuodessa
*Pelastakaa Lapset ry Kerimäki: vapaamuotoista, säännöllistä, vuosittain, 1-2 kertaa vuodessa
*MLL Kerimäki: vapaamuotoista, säännöllistä, 1-2 kertaa vuodessa
*Kerimäen Pysäkki ry: vapaamuotoista, säännöllistä, kerran kuussa
*Kerimäen vanhusten ja vammaisten tuki ry: vapaamuotoista, säännöllistä, kerran kuussa
*Keiku ry: vapaamuotoista, säännöllistä, 1-2 kerta vuodessa
*Kerimäen Rintamaveteraanit ry: vapaamuotoista, säännöllistä, 3-4 kertaa vuodessa
*Anttolan seudun kyläyhdistys.
*Saimaan hevosurheilijat (SAHU) ry: vapaamuotoista, säännöllistä, 1-2 kertaa vuodessa
*Kerimäen mieslaulajat ja naislaulajat
6.2.3 Yksityinen sektori: yritys, yrittäjä, säätiöt, yhtiö, (myös valtioenemmistöi-nen tai kunnan
omistama yhtiö) osuuskunta tai yhdistys sekä itsenäinen yrittäjä ja ammatinharjoittaja
*Lounaskahvila Katrianna: vapaamuotoista, säännöllistä, 2-3 kertaa vuodessa
*Pääkanta-Säätiö: vapaamuotoista, säännöllista, vuosittain 2-3 kertaa vuodessa
*Hotelli Herttua
6.2.4 Neljäs sektori: vapaamuotoinen kansalaistoiminta, ruokapiiri, pop-up-toi-minta,
asukastoiminta, joka ei ole organisoitunut järjestöksi tai yhdistykseksi 18
6.2.5 Muut ev.lut. seurakunnat: yhteistyö toisen evankelis-luterilaisen seurakun-nan kanssa
(evankelisluterilaisia seurakuntia ovat myös Helsingin saksalainen seura-kunta ja Olaus Petrin
seurakunta)
*Kallion ev.lut. seurakunta (Hki)
6.2.6 Muu kirkko tai uskontokunta: yhteistyö muiden kristillisten uskonnollisten yhdyskuntien
kanssa; Katolinen kirkko Suomessa, Suomen ortodoksinen kirkko, Suomen Adventtikirkko,
Suomen Anglikaaninen kirkko, Helluntaiherätys ja Vapaa-kirkko, sekä yhteistyö muiden
uskontokuntien kuten juutalaisen seurakunnan ja is-lamilaisen yhdyskunnan kanssa
*Suomen ort. kirkko, Varkauden srk: vapaamuotoista, säännöllistä, 1-2 kertaa vuodessa

KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNTA
Toiminnan tilastotietoja 2017 (Katrinan antamien tietojen mukaisesti)
A1. Jumalanpalvelus, ehtoollinen, kirkollinen toimitus
Messu

65

kpl

Osallistujia

4974

kpl

Ehtoollisella
kävijöitä

3297

kpl

Viikkomessu

26

kpl

Osallistujia

570

kpl

Ehtoollisella
kävijöitä

497

kpl

Sanajumalanpalvelus

14

kpl

Osallistujia

1680

kpl

Ehtoollisella
kävijöitä

35

kpl

Kaste

23

kpl

Osallistujia

410

kpl

Avioliittoon vihkiminen

23

kpl

Osallistujia

1276

kpl

Avioliiton
siunaaminen

1

kpl

Osallistujia

76

kpl

Hautaan siunaaminen

66

kpl

Osallistujia

2020

kpl

Kodin siunaaminen

1

kpl

Osallistujia

31

kpl

A2. Tilaisuuus
Hartaus

60

kpl

Osallistujia

3006

kpl

Ehtoollisella
kävijöitä

20

kp
l

Juhla

17

kpl

Osallistujia

670

kpl

Ehtoollisella
kävijöitä

50

kpl

Tapahtuma

24

kpl

Osallistujia

1604

kpl

Ehtoollisella
kävijöitä

4

kpl

Musiikki

21

kpl

Osallistujia

1841

kpl

Ehtoollisella
kävijöitä

4

kpl

Koulutus / luento /
keskustelu

11

kpl

Osallistujia

387

kpl

Ateria / ruokailu

1

kpl

Osallistujia

1

kpl

Ruokakassien jakelu

29

kpl

Osallistujia

76

kpl

Muu tilaisuus

46

kpl

Osallistujia

1343

kpl

A3. Retki tai leiri
Retki

2

kpl

Osallistujia

73

kpl

Kesto / vrk

2

Leiri

7

kpl

Osallistujia

219

kpl

Kesto / vrk

7

A4. Yksilöiden kohtaaminen, taloudellinen avustaminen
Aikuisrippikoulu

7

kpl

Anonyymi kohtaaminen

5

kpl

Kokous

1

kpl

Lähetyssihteerin / nimikkolähettien käynnit

5

kpl

Muistotilaisuudet

23

kpl

Muu työ/päivystys/vastaanotto

38

kpl

Pappien ja lehtorien käynnit

169

kpl

Rukoushetki

2

kpl

Siivous

1

kpl

Tilastoimaton rippikoulutyö

1

kpl

Työalapalaverit

6

kpl

Yksityinen ehtoollisen vietto

4

kpl

A5. Ryhmätoiminta
Kiinteä ryhmätoiminta

Avoin ryhmätoiminta

Aikuisten kuoro

4

kpl

Osallistujia

37

kpl

Eläkeläisten ryhmä

3

kpl

Osallistujia

32

kpl

ISKO

3

kpl

Osallistujia

18

kpl

Lapsikuoro

4

kpl

Osallistujia

46

kpl

Lähetyspiiri/lähetysryhmä

7

kpl

Osallistujia

94

kpl

Muut aikuistyön ryhmät

1

kpl

Osallistujia

20

kpl

Omaishoitajaryhmä

1

kpl

Osallistujia

11

kpl

Pappien ja lehtorien käynnit

1

kpl

Osallistujia

15

kpl

Päiväkerho

4

kpl

Osallistujia

21

kpl

Raamattu- ja rukouspiiri

3

kpl

Osallistujia

6

kpl

Sururyhmä

1

kpl

Osallistujia

3

kpl

Ulkopuolinen tilaisuus, ei laskuteta

1

kpl

Osallistujia

12

kpl

Eläkeläisten ryhmä

33

kpl

Osallistujia

1175

kpl

Lähetyspiiri/lähetysryhmä

17

kpl

Osallistujia

174

kpl

Muu diakoniatyön ryhmä

43

kpl

Osallistujia

193

kpl

Nuorten ilta ja vastaava

19

kpl

Osallistujia

134

kpl

Nuorten ryhmä

4

kpl

Osallistujia

12

kpl

Perhekerho

53

kpl

Osallistujia

722

kpl

Päihdetyön ryhmä

17

kpl

Osallistujia

155

kpl

Raamattu- ja rukouspiiri

1

kpl

Osallistujia

5

kpl

Aikuisten kuoro

11

kpl

Osallistujia

211

kpl

Perhekerho

16

kpl

Osallistujia

99

kpl

