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Kokousaika:
Kokouspaikka:

Tiistai 21.8.2018 klo 16.00-18.50.
Kerimäen seurakuntakoti

Saapuvilla olleet
jäsenet:

Loikkanen Toivo, puheenjohtaja
Hannonen Tapani, varapuheenjohtaja
Eeva Yrjö, jäsen
Immonen Merja, jäsen
Malinen Riitta, jäsen
Matilainen Päivi, jäsen,
Muhonen Iikka, jäsen
Nousiainen Marja Sisko,jäsen
Sihvonen Poku, jäsen

Muut saapuvilla olleet:
Poissa:

Mononen Sylvi, Vilkko Olli 36 §

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus:

§ 33 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat:

§§:t 32 - 42 , sivut 19 -

Pöytäkirjantarkastajat:
Pöytäkirjan allekirjoitukset:

Pöytäkirjan
tarkastus:

______________
Toivo Loikkanen
puheenjohtaja

_______________
Sylvi Mononen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Kerimäki ___ / ___ 2018

________________________
Marja Sisko Nousiainen
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KOKOUKSEN AVAUS
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

33 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaliitoksen myötä Savonlinna-Säämingin seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi
10.12.2013 Kerimäen kappeliseurakunnan ohjesäännön, jonka Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapituli vahvisti 3.2.2014.
Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 27.1.2015 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.”
Kerimäen kappeliseurakunnan ohjesääntö, §§ 7-8.
Päätösesitys:
Todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

34 §

PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
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. ”
Päätösesitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja pöytäkirjan pitäjä.
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Päätös:
Kokouksen pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Marja Sisko Nousiainen ja Päivi Matilainen.
Kokouksen pöytäkirjan pitäjäksi valittiin kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen.
35 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys lisäyksellä;
40 § Muut asiat;
1. Kesän tapahtumat ja toiminta
2. Seurakuntavaalit
3. Syyskauden tapahtumia
4. Tulevat kokoukset
5. Ison kirkon katto

36 §

HAUTAUSMAIDEN KATSELMUS
Hautaustoimen ohjesäännön 16 §:n mukaan kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaiden
ja niillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Kappeliseurakunnissa
katselmuksesta vastaavat kappelineuvostot. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin
hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat
aihetta.
Kerimäen kappelineuvosto suorittaa hautausmaan ohjesäännön mukaisen katselmuksen
Kerimäen hautausmaalla. Lisäksi tutustutaan sankarihautausmaan tehtyyn kunnostustyöhön.
Katselmukseen on kutsuttu mukaan Savonlinnan seurakunnan ylipuutarhuri Pasi Inkinen,
työnjohtaja Olli Vilkko ja kirkkoherra Sammeli Juntunen. Kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen
toimii virkansa ohella kokouksen sihteerinä.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto suorittaa hautausmaakatselmuksen ylipuutarhurin sekä muiden
viranhaltijoiden kanssa ja antaa sen kirkkoneuvostolle tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä
varten.
Päätös:
Kappelineuvosto suoritti ennen kokousta hautausmaakatselmuksen työnjohtaja Olli Vilkon
kanssa.
Kappelineuvosto esittää kirkkoneuvostolle tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten;
- seurakunnan hautausmaan yleisilme hyvä ja hoidettu
- ollaan tyytyväisiä sankarihautausmaan kunnostamiseen sekä todettiin, että hautakivet tulisi
vielä oikaista jotta kivirivistöt ovat siistimmät ja kauniimmat
- muualle haudattujen muistelupaikan siistiminen
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- seurakuntalaiselta on tullut aloite, että jokaisen sankarihaudan kiven kohdalle laitettaisiin
kukka, tällä hetkellä kukka-astia kukkineen on joka toisessa välissä. Todettiin ettei lisätä
kukkia toistaiseksi.
- Kerimäen kappelineuvosto esittää aloitteena kirkkoneuvostolle, että Kerimäen hautausmaan
uudelle puollelle perustetaan uurnahautaus alue. Alueelle on tarkoitus tulla uurnahautojen alue
ja sirottelualue.
---------------Olli Vilkko poistui kokouksesta klo 17.35.

37 §

LÄHETYSSIHTEERI ANNI AROSEN VIRKAAN SIUNAAMINEN
Uusi lähetyssihteeri Anni Aronen aloitti työt kesäkuulla. Aluekappalainen on sopinut Arosen ja
johtavan lähetyssihteerin kanssa, että virkaan siunaaminen Kerimäellä toimitetaan
messussa su 16.9.2018 klo 15. Messun jälkeen on tulojuhla seurakuntakodilla. Messu ja juhla
on samalla lähetyspiirien ja –toiminnan syyskauden avaus Kerimäellä
Aluekappalainen selvittää, voiko virkaan siunaaminen olla yhteinen Punkaharjun
kappeliseurakunnan kanssa.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto päättää, että lähetyssihteeri Anni Arosen virkaan siunaaminen on 16.9.2018
messussa, messun jälkeen tulojuhla. Kappelineuvoston nimeää yhden avustajan virkaan
siunaamiseen.
Päätös:
Kappelineuvosto valitsi Riitta Malisen ja varalle Merja Immosen avustajaksi lähetyssihteeri
Anni Arosen virkaan siunaamiseen.

38 §

KAPPELINEUVOSTON MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÄMINEN
Aluekappalainen antaa koosteen määrärahan käyttösuunnitelmasta eli aikaisemmista
päätöksistä sekä määrärahan käytöstä.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto keskustelee asiasta ja päättää mahdollisesti jäljellä olevan määrärahan
käytöstä syyskaudella.
Päätös:
Todettiin määrärahan käytön toteutumatilanne.
Kappelineuvoston määrärahasta käytetään 500 € seniorileirin kuluihin.
Päätettiin edelleen, että diakoniatyöryhmä voi käyttää sille varatun 700 e.

39 §

SEURAKUNTAKODIN ALAKERRAN LATTIAREMONTTI
Seurakuntakodin alakerran tiloissa on käynnissä lattiaremontti. Remontti kestänee koko
syyskauden ajan. Kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen antaa katsauksen remontista.
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Päätösesitys:
Kuullaan ja merkitään tiedoksi katsaus seurakuntakodin alakerran lattiaremontista.
Päätös:
Merkitään tiedoksi, että seurakuntakodin alakerran lattia on piikattu käytävän osalta kokonaan
auki, valun alla oleva maa/kivi aines poistetaan jonka jälkeen lattia täytetään ja valetaan
uudelleen. Kappelineuvosto haluaa kiinnitettävän huomiota talon alle sijoitettavista
salaojista tai veden ohjauksesta sille tarkoitettuun kaivoon, josta se voidaan ohjata pois.
Remontille on varattu aikaa syyskausi. Tänä aikana Metsola käytössä toimintoihin, jotka olleet
seurakuntakodin alakerrassa (lapsityön ryhmät ja joitakin piirejä)
40 §

MUUT ASIAT
1.Kesän tapahtuma ja toiminta
Päätös:
Todettiin, että kesä on ollut vilkas ja onnistunut. Erikseen todettiin seuraavat:
Kerimäen kirkko 170 vuotta juhlapäivä onnistui hienosti, noin 600 osallistujaa.
Kirkossa kesällä näyttely Sielun kuvat sai hyvää palautetta. Kirkossa paljon kävijöitä.
Exit-yhtyeen ja Pekka Simojoen konsertti onnistui hyvin, noin 550 osallistujaa.

2.Seurakuntavaalit ja niiden käytännön järjestelyt
https://www.seurakuntavaalit.fi/
Päätös:
Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyy
Seurakuntavaalit järjestetään sunnuntaina 18.11.2018.
Vaalien ennakkoäänestys on 6.-10.11.2018.
Kappeliseurakunnissa mahdollisuus äänestää ennakkoon, Kerimäellä ennakkoäänestyspaikat
pyritään järjestämään molempiin ruokakauppoihin sekä seurakuntakodille.
Merkitään tiedoksi,
3.Syyskauden tapahtumia
Päätös:
Su 9.9. klo 13 Huosion messu
Su 16.9. Anni Arosen virkaan siunaaminen
La 22.9. klo 17 Suomalainen messu seurakuntakeskuksella
4. Tulevat kokoukset
Päätös:
Seuraavat kokoukset syys-lokakuussa, päivämäärät tarkentuvat myöhemmin.
5.Ison kirkon katon korjaus
Päätös:
Kuultiin kiinteistöpäälliköltä, että katon korjausuunnitelmiin ei ole saatu museoviraston
lausuntoa. Kirkon väliaikaiset paikkaukset tehdään niin pian kuin mahdollista alkusyksystä.
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TIEDOKSI KAPPELINEUVOSTOLLE
Hallinnon kokousten pöytäkirjat:
Kirkkovaltuuston pk 22.5.2018
Kirkkoneuvoston pkt 29.5.2018 ja 13.6.2018
Pöytäkirjat ovat luettavissa seurakunnan sivuilta:
https://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkovaltuusto
https://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkoneuvosto
Päätös:
Merkitään tiedoksi.

42 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50 .
Seuraava kokous: sovitaan erikseen.
Ohjesääntö 14 §
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä
oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.
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