KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNTA
Toimintakertomus vuodelta 2020

Huosion metsäkirkon alttarilla adventtikynttilät adventtivaelluksen
hartaudessa 29.11.2020 (kuva TL)

YLEISKATSAUS VUOTEEN 2020
Kertomusvuodesta 2020 muodostui hyvin erilainen aikaisempiin vuosiin verrattuna ja tavallaan
historiallinen alkuvuonna maailmalle levineen koronapandemian vuoksi. Kiinasta, Wuhanin alueelta
vuoden alkupuolella liikkeelle lähtenyt Covid19-virus levisi Eurooppaan ja kaikkialle maailmaan.
Suomessa tilannetta vielä seurattiin tammi-helmikuulla, mutta maaliskuulla tilanne vaati jo
päättäjiltä suuria päätöksiä ja järeitä toimia. Maaliskuun puolivälissä maan hallitus päätti laajoista ja
kaikkiin vaikuttavista rajoitustoimista. Tämä johti mm. Uudenmaan alueen eristämiseen ja moniin
kokoontumisrajoituksiin.
Koronatilanne heijastui siis toimintavuoteen vahvasti. Se pysäytti seurakunnan toimintoja, mutta
aiheutti myös lisää työtä. Se synnytti myös uudenlaista toimintatapaa ja johti omassa
seurakunnassamme ja koko kirkossa ”digiloikkaan”. Henkilöstö siirtyi keväällä etätyöhön ja
kokouksia pidettiin paljon etäkokouksina (Teams). Vuoden aikana tuotettiin paljon videohartauksia
ja -jumalanpalveluksia sekä striimattiin jumalanpalveluksia nettiradion ja Järviradion kautta sekä
jonkinverran some-kanavissa äänen ja kuvan muodossa.
Kerimäen kappeliseurakunta on työntekijöiden toimesta ollut aktiivinen some-kanavissa (erityisesti
facebook, instagram ja youtube), mutta koronatilanne lisäksi tätä toimintaa edelleen. Keväällä
kappeliseurakunnan facebook-sivulla julkaistiin kolmesti viikossa videohartaus. Muutama
jumalanpalvelus lähetettiin suorana striimauksena saman kanavan kautta. Osa hartausaineistosta
julkaistiin myös seurakunnan yhteisellä youtube-tilillä. Lomarauhan julistustilaisuus ja joulukirkko
videoitiin ja lähetettiin Itä-Savon verkkosivujen kautta (youtube-julkaisualustana).
Kesällä toimintaa voitiin toteuttaa väljemmillä rajoituksilla, koska koronatilanne oli kesään tultaessa
alueella hyvä. Seurakunnan rippikoulut pystyttiin toteuttamaan alkukesästä lähtien koronan tuomin
varotoimin. Syksyllä tartuntoja alkoi tulla lisää ja siirryttiin jälleen tiukempien rajoitusten aikaan
(max. 20 osallistujaa). Seurakunnan koronavalmiusryhmä kokoontui loma-aikoja lukuun ottamatta
viikoittain ja teki AVI:n ja Sosterin linjausten pohjalta linjauksia seurakunnan toimintaan. Samoja
asioita käsiteltiin myös lähiesimiesten kokouksissa sekä alueiden työkokouksissa. Aluekappalainen
toimii koronavalmiusryhmän jäsenenä.
Eri työalat toteuttivat toimintoja sen mukaan kuin oli mahdollista ja hyödynsivät toiminnassa somekanavia ja digitaalisia yhteyksiä. Koronan vuoksi seurakunnan erilaiset vierailut ja toiminnot
päiväkodeissa, kouluissa ja hoivalaitoksissa eivät olleet mahdollisia maaliskuulta lähtien.
Hoivalaitoksille ja kouluille tehtiin videohartauksia tai vastavia. Syyskaudella Isoa kirkkoa käytettiin
myös pyhäinpäivänä ja 1. adventtina, koska talvikirkkoon oli mahdollista ottaa turvavälein
vähemmän ihmisiä kuin oli tuolloin sallittua.
Keväällä pääasiassa diakoniatyöntekijän toimesta toteutui ikäihmisten, yli 80-vuotiaiden
puhelinkontakointi. Syyskaudella ja erityisesti joulun alla jaettiin emännän tekemiä ruoka-annoksia
ja ruokatarvikekasseja kirkkohallituksen koronarahan myötä. Avun tarpeessa olevia yksittäisiä
ihmisiä ja perheitä tuettiin jouluavustusten kautta.
Vuoden lopulla kiristyneet kokoontumisrajoitukset johtivat siihen, että joulukirkkoja ei voitu toteuttaa
perinteisellä tavalla, ei myöskään suosittuja Kauneimmat joululaulut tilaisuuksia. Some-kanavissa
julkaistiin runsaasti hartauksia ja musiikkivideoita. Seurakunnan tehtävää, evankeliumin julistusta
ja rakkauden välittämistä, toteutettiin monin eri tavoin koronan tuomista rajoituksista huolimatta.
Osa syntyneistä uusista toiminnan muodoista jäänee pysyviksi myös koronatilanteen
helpottumisen jälkeen.
Toivo Loikkanen, rovasti, aluekappalainen

1011010115 KAPPELINEUVOSTO KERIMÄKI
Toiminta-ajatus: Kappelineuvoston ohjesääntö
Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2020
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
Uusi kirkkovaltuusto valittiin marraskuulla 2018. Kirkkovaltuusto valitsi 1/2019 kirkkoneuvoston ja
kappelineuvostot. Kappelineuvoston toinen toimintavuosi on 2020. Uuden toimintakauden yksi
tavoite on yhteistyön tiivistäminen kappeliseurakunnan työntekijöiden kanssa ja toiminnan
kehittäminen.
Kappelineuvoston toimintaa ohjaa sen ohjesääntö sekä hallinnon vuosikello, jossa huomioidaan
kappelineuvostojen ja koko seurakunnan hallinnon koordinointi ja yhteistyö.
Kerimäen kappelineuvostolle on osoitettu 10.000 määräraha. Kappelineuvosto päättää sen
käyttösuunnitelmasta.
Kappelineuvoston valitsemat työryhmät toimivat kappelineuvoston apuna: Aikuistyön (sis. jpelämän, musiikin ja diakonian), Kasvatuksen ja Lähetystyön työryhmät.
Tavoitteiden toteutuminen:
Tavoitteet toteutuivat pääosin, yhteistyön tiivistäminen työntekijöiden kanssa jäi vähälle osittain
myös koronan vuoksi.
Kappelineuvoston toiminnan yksi kehittämismuoto oli valmistelevien keskusteluiden käyminen
tärkeissä asioissa.
Kappelineuvoston piti viisi (5) kokousta ja kokoontui muuten kaksi kertaa.
Kappelineuvosto antoi lausunnot seurakunnan strategiasta ja kiinteistöstrategiasta sekä
kolehtisuunnitelmasta. Kappelineuvosto toteutti hautausmaakatselmuksen ja osallistui
uurnahautausalueen viimeistelyn valmisteluun (paaden hankinta ja sijoittaminen). Kappelineuvosto
päätti sille osoitetun määrärahan käyttösuunnitelmasta sekä valmisteli Kallunmäen hautakatoksen
katon korjaamista.

1012010000 Jumalanpalveluselämä
VASTUUHENKILÖ: Toivo Loikkanen, koko seurakunta khra Sammeli Juntunen
Toiminta-ajatus: Messu on seurakuntayhteisön keskus. Seurakunta on matkaa tekevä, kiittävä,
rukoileva ja ehtoollista viettävä uskon, toivon ja rakkauden yhteisö. Messujen ja palvelusten
toteuttaminen niin, että ne hoitavat ja vahvistavat ihmisiä sekä edistävät kohtaamista.
Tavoitteet talousarviovuonna 2020
1.Messujen, sanajumalanpalvelusten ja erityisjumalanpalvelusten toteuttaminen Kerimäen alueella
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä kausittain laadittavan jumalanpalvelussuunnitelman mukaisesti
2. Messujen osallistujamäärän kasvattaminen ja seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen
esim. messuryhmien sekä kylien ja eri järjestöjen kirkkopyhien kautta. Lisää intoa ja iloa!
3.Messut kesäkautena Isossa kirkossa toukokuun lopulta syyskuun alkupuolelle.
4. Vuoden aikana 4-5 perhekirkkoa, Huosion messu syksyllä, Kallunmäen messu kesällä,
Luotojärven kotakirkko syksyllä, Motoristimessu toukokuulla, Kylvön siunaaminen, Laitosten
ehtoolliskirkot/viikkomessut (Vanhainkoti/Lyhytaikaisyksikkö ja Palvelutalo, Attendo Puruveden
Helmi, Kerhohuoneet). Perhekirkoista osa brunssikirkkoina tai aamiaiskirkkoina
Kirkkopyhät: Herättäjäyhdistyksen, KRS:n, Kansanlähetyksen, Ystäväpalvelun/SPR:n,
Omaishoitajien sekä mahdolliset muut kirkkopyhät
5. Yksi bändin/yhtyeen säestämä messu
Tavoitteiden toteutuminen
Tavoitteet toteutuivat vain osittain korona-pandemian tuomien rajoitustoimien vuoksi.
Jumalanpalvelukset olivat maaliskuun puolivälistä tauolla kesäkuun alkuun sekä vuoden lopussa.
Tauon aikana toteutettiin kolmesti viikossa videohartaus sekä muutama striimattu tai videoitu
jumalanpalvelus.
Kerimäen kirkosta ei ole nettiradioyhteyttä.
Striimattuja jumalanpalveluksia olivat keväällä: Hyvän Paimenen sunnuntaina, äitienpäivänä ja
helluntaina gospelkirkko. Joulun alla tuli toinen tauko: perinteinen jouluaamun jumalanpalvelus
videoitiin ja lähetettiin Itä-Savon verkkosivuilla jouluaamusta lähtien, sai suuren määrän
katsojakertoja.
Laitosten ehtoolliskirkot ovat rajoitusten vuoksi olleet tauolla maaliskuusta lähtien. Hoivalaitoksiin
on tehty sinne suunnattuja videohartauksia.
Syyskaudella alkavaksi tarkoitettu messuhanke siirrettiin myöhempään ajankohtaan.
Kallunmäen messu toteutui, Huosion messu pidettiin isossa kirkossa sään vuoksi. Motoristimessua
ei ollut eikä aikaisemmin suosittuja brunssikirkkoja lapsille ja perheille.
Pyhäinpäivänä ja 1. adventtina käytettiin isoa kirkkoa turvavälien varmistamiseksi.
Messuja 31 /osallistujia keskimäärin 49, ehtoollisella kävijöitä 1118
Viikkomessuja 8 / 23 /143
Sanajpt 13 / 342

1012020000 Hautaansiunaaminen /Hautajaiset
Vastuuhenkilö: Toivo Loikkanen, koko seurakunnassa khra Sammeli Juntunen
Toiminta-ajatus: Hautaan siunaamisten toteuttaminen kirkkomme säännösten
mukaisesti. Hautajaisten kokonaisvaltainen hoitaminen, johon kuuluu omaisten
sielunhoidollinen kohtaaminen ja evankeliumin julistaminen.

Tavoitteet talousarviovuonna 2020
1.Surevien kohtaaminen ja palvelu kokonaisvaltaisesti hautajaisten
yhteydessä:Toimitustapaamiset ensisijaisesti kodeissa, toimitusten laadukas hoitaminen,
yhteydenpito omaisiin hautajaisten jälkeen
2.Siunaustoimitukset Talvikirkossa, kammiolla tai haudalla laaditun ohjeen mukaisesti,
siunauksia vuodessa noin 70-80, siunauspäivät lauantai ja perjantai.
3.Papin läsnäolo ja toiminta muistotilaisuuksissa
4.Seurakunnassa valmistetun sekä muuten hankitun surumateriaalin käyttäminen
(ohjevihkonen, surukirjat ja –kynttilät)

Tavoitteiden toteutuminen
Tavoitteet toteutuivat vain osittain korona-pandemian tuoneiden rajoitusten vuoksi.
Maaliskuulta lähtien papit eivät ole osallistuneet muistotilaisuuksiin. Maaliskuulta kesäkuulle
osallistujia voi olla vain 10 henkeä. Keväällä siunaukset toteutettiin kammiolla tai haudalla.
Omaisiin on oltu yhteydessä puhelimitse ja sähköpostitse, osin myös henkilökohtaisesti
tavaten.
Yhdessä laulamista vähennettiin koronaan liittyvien riskien pienentämiseksi.
Hautajaiset toteutettiin poikkeusaikana rajoituksista huolimatta kuitenkin arvokkaasti ja
laadukkaasti. Keväällä pelättyä kuolemantapausten määrän nousua ei tapahtunut koronan
vuoksi, koska koronatilanne Savonlinnan alueella pysyi hyvänä eli tartuntoja oli vähän.
Hautaan siunaamisia yhteensä hieman alle 70 (Katrinan tilastointi 64/24).

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Vastuuhenkilö: Toivo Loikkanen, koko seurakunnassa khra Sammeli Juntunen

Toiminta-ajatus
Kirkollisten toimitusten hoitaminen kirkon säädösten mukaisesti. Kasteet, avioliittoon
vihkimiset, avioliiton siunaamiset, kodin siunaamiset, muut mahdolliset toimitukset sekä
niissä tapahtuva kokonaisvaltainen ja laadukas pastoraalinen kohtaaminen, palvelu ja
julistus
Tavoitteet talousarviovuonna 2020
1.Kasteiden, vihkimisten, avioliittoon siunaamisten ja muiden toimitusten laadukas
hoitaminen. Toimitukset hoidetaan sekä jumalanpalvelusluonteen että ihmisten tarpeiden
näkökulmista.
2.Ihmisten kokonaisvaltainen palveleminen toimituksissa: Toimituskeskustelut, toimitukset
ja niiden juhlat sekä mahdollinen yhteydenpito toimitusten jälkeen. Ihmisten kohtaaminen
ennen toimituksia, niiden aikana ja niiden juhlissa sekä mahdollisuuksien mukaan niiden
jälkeen.
3.Uusien toimitusvirsien ja -aineistojen käyttäminen
4.Kastepuu-toiminnan kehittäminen kirkkoon, käyttöönotto kasteen su 13.1.

Tavoitteiden toteutuminen
Tavoitteet toteutuivat vain osittain korona-pandemian tuoneiden rajoitusten vuoksi.
Kastepuu otettiin käyttöön tammikuulla.
Kasteet ja vihkimiset toimitettiin poikkeusajasta ja rajoituksista huolimatta mahdollisimman
normaalisti ja laadukkaasti. Papit eivät koronavarotoimena osallistuneet kastekahveille
maaliskuusta lähtien. Osa kevään kasteista siirtyi myöhempään ajankohtaan.
Vihkimisten ja kasteiden määrä on aikaisempiin vuosiin verrattuna vähentynyt.
Kasteet: 22 / 19
Vihkimiset: 11 / 61

1012040000 AIKUISTYÖ
Vastuuhenkilö: Toivo Loikkanen, koko seurakunnassa Jani Lamberg

Toiminta-ajatus
Aikuisten henkisten ja hengellisten voimavarojen tukeminen ja heidän seurakuntalaisuuden
vahvistaminen seurakunnan tehtävän ja strategian mukaisesti
Tavoitteet talousarviovuonna 2020
1.Aikuisten ja erityisesti työikäisten tavoittaminen ja aktivoiminen seurakunnan toimintaan.
Tärkeä rooli tässä ja muussa aikuistyön toiminnassa aikuistyön työryhmällä.
2.Maallikkoaktiivien rekrytointi, valmentaminen ja tukeminen, painopisteenä messun
kehittäminen
3.Naisten ja miesten saunailtojen jatkaminen, 2-3 matalan kynnyksen tilaisuutta, 1-2
paikallista patikkaretkeä tai vastaavaa. Kerimäen joulumessuille seurakunnan osastolla.
4.Seurakunnan ja alueen yhteisiin tapahtumiin osallistuminen
5.Raamattupiirit ja vastaavat, vapaaehtoisten ja työntekijöiden toimesta: piirien vetäjien
kokoaminen kerran vuodessa!
Tavoitteiden toteutuminen
Tavoitteet toteutuivat vain osittain korona-pandemian tuoneiden rajoitustoimien vuoksi.
Aikuistyön työryhmä toimi edellisenä vuonna ja alkuvuodesta. Koronarajoitukset vaikeuttivat
tapahtumien suunnittelua ja järjestämistä.
Syyskauden aluksi toteutettiin vapaaehtoisten kirkkopyhä ja koulutustilaisuus messuhankkeen
käynnistämiseksi, vierailijana hiippakuntasihteeri, TT Eriikka Jankko. Hanketta ei voitu viedä
eteenpäin koronan takia.
Naisten ja miesten saunaillat olivat tauolla.
Aikuistyön työryhmän ideoimana toteutettiin kaksi lauluiltaa.
Adventtina toteutettiin adventtivaellus Huosiossa (osallistujia 35). Se onnistui hyvin ja siitä toivottiin
tehtävän perinne.
Joulumessut toteutuivat joulutorina ulkona: seurakunta mukana kuoron lauluin ja aluekappalaisen
tervehdyksen myötä, iso kirkko oli avoinna tapahtuman ajan, kävijöitä reilut 200!
Raamattupiirejä pitivät mm. Pentti Liukkonen (Sanasta elämä) ja Pirkko Kautonen.
Kerimäen kappeliseurakunta oli aktiivinen some-aineiston tuottajana: Vuoden aikana oli paljon
videohartauksia sekä muutama videoitu tai striimattu jumalanpalvelus. Videohartaudet ovat
tavoittaneet suuren määrän ihmisiä, myös sellaisia jotka eivät osallistu muuten toimintaan.

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet
Vastuuhenkilö: Toivo Loikkanen, koko seurakunnassa khra Sammeli Juntunen
Toiminta-ajatus
Ihmisiä kokoavan, hoitavan ja aktivoivan toiminnan järjestäminen. Tilaisuuksien ja juhlien
järjestäminen. Ihmisten kohtaamisen ja seurakuntayhteisön rakentumisen vahvistaminen.
Tavoitteet talousarviovuonna 2020
1. Seurakunnan toiminnan ulottaminen seurakunnan eri alueille: kyläkierros/kyläkirkot/kinkerit,
Anttolan perhetapahtuma kevätatalvella.
2. Kirkkopyhien ja päivän kestävien tapahtumien järjestäminen: Herättäjän kirkkopyhä,
Parikanniemen työn kirkkopyhä, SPR:n ja ystäväpalvelun kirkkopyhä (lähimmäisen päivänä),
KRS:n ja Elopäivien kirkkopyhä+tapahtuma Kansanlähetyksen kirkkopyhä +lähetyspyhät. Liittyvät
myös jumalanpalveluselämään. - Sanan Elopäiviä ei järjestetä entisessä muodossa, sen tilalle
kirkkopyhä ja siihen liitettävät tilaisuudet.
Laskiaistapahtuma kappeliseurakunnan yhteisenä yv:n merkeissä.
3. Vuosittain toistuvien ja muiden paikallisten juhlien järjestäminen, srk yksin ja yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa: mm. itsenäisyyspäivä, kaatuneiden muistopäivä, pyhäinpäivän
tilaisuus, Kerimäen joulunavaustapahtuma, äitienpäivä (ruusut messussa).
Lomarauhan julistamistapahtuma 7.6.2020 yht.työssä muiden toimijoiden kanssa.
4. Yleisen seurakuntatyön leirien ja retkien järjestäminen: Seurakuntaretki Kairosmajalle (1 vko)
22.-29.8.2020
Seniori-leirin järjestäminen heinäkuulla vastuuhenkilöiden kanssa ja kautta.
5.Avointen ovien toiminta Tiistaitupa syys-toukokuu aikana yhteistyössä kappeliseurakunnan
työntekijöiden kanssa
Tavoitteiden toteutuminen
Tavoitteet toteutuivat vain osittain koronapandemian tuoneiden rajoitusten takia.
Toteutumatta jäivät mm: osa kirkkopyhistä, itsenäisyysjuhla, Kairosmajan seurakuntaretki, Anttolan
perhetapahtuma, pyhäinpäivän tilaisuus seurakuntakodilla. Seppelten lasku toteutettiin
kaatuneiden muistopäivänä ja itsenäisyyspäivänä muiden toimijoiden kanssa.
Lomarauhan julistustapahtuma toteutettiin videoituna ja lähetettiin Itä-Savon verkkosivuilla.
Talvisodan päättymisen muistotilaisuus ja -hartaus pidettiin 13.3. hautausmaalle juuri ennen
lockdown-ajan alkamista (talvisodan päättymisestä 80 vuotta).
Äitienpäivänä toteutettiin äitien muistaminen jakamalla ruusuja kirkonmäellä. Se sai suuren
suosion. Isänpäivänä jaettiin kappeliseurakunnan logolla varustettuja heijastimia isille
Elopäiväsunnuntai pystyttiin toteuttamaan 9.8., vieralijoina Kaisa ja Timo Tuikkanen (KRS).
Alkuvuoden kinkerit toteutuivat osittain.
Laskiaistapahtuma toteutui.
Seurakunta oli mukana joulunavaustapahtumassa: kuoro, aluekappalaisen tervehdys ja iso kirkko
avoinna tapahtuman ajan (kävijöitä yli 200).
Adventtina toteutettiin adventtivaellus Huosiossa (osallistujia 35). Se koettiin hyvänä ja siitä
toivottiin tehtävän perinne.

1012200000 Kirkkomusiikki
Vastuuhenkilö: Maria Padatsu, koko seurakunnassa johtava kanttori Minna Raassina

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 2020
1. Seurakunnassa toimii kolme lapsikuoroa, viisi gospelmusiikkiryhmää, neljä sekakuoroa, kaksi
lauluryhmää, laulukoulu sekä lauluyhtye/kamarikuoro. Työalalla on valmius ryhmätoiminnan
uudistamiseen silloin, jos vakiintuneen ryhmän toiminta hiipuu.
2. Järjestetään neljä konserttisarjaa: Kesäpäivän konsertit ja kirkkomusiikkiviikko
tuomiokirkkoseurakunnassa, Kesäillan sävelet Kerimäen ja Lomasävelet Punkaharjun
kappeliseurakunnassa. Lisäksi muita musiikkitilaisuuksia ja yhteistyötä paikallisten toimijoiden
kanssa kirkkomusiikin kautta.
3. Että sanoma ja kohtaaminen voisivat toiminnan laadukkuuden ja kiireettömyyden ansiosta aiempaa
paremmin läpäistä kaiken, työala kiinnittää huomiota sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Työala pyrkii
itse pitämään aiempaa paremmin kiinni Katrina-pelisäännöistä ja edellyttää sitä sopivalla tavalla
myös muulta työyhteisöltä.
Tavoitteiden toteutuminen (Toiminta ja arviointi)
Korona-virus leimasi vahvasti vuoden 2020 toimintaa. Useita tilaisuuksia peruttiin ja tilalle pyrittiin miettimään
muuta toimintaa. Vuoden aikana tehtiin useita musiikkihartauksia Some-kanaville sekä yksin että yhdessä eri
kokoonpanoissa. Lapsikuorolaisille sekä kirkkokuorolaisille tehtiin eri kanaville harjoitusvideoita ja äänitteitä.
Myös laitoshartauksia videoitiin ja lähetettiin laitoksille.
Kuorotoiminta
Kirkkokuoro
• jäseniä kuorossa 23
• harjoitukset aloitettiin 15.1.2020 ja ne peruttiin 18.3.2020 alkaen. Syyskaudella kuoro harjoitteli
torstaisin 3.9.-1.10., kunnes koronan vuoksi kuoro jäi jälleen tauolle.
Kuoro ehti toimintavuoden aikana esiintyä kahdesti: OKPM Rantasalmella su 2.2.2020 sekä
Tuhkakeskiviikon iltakirkossa Kerimäellä ke 26.2.2020. Muut suunnitellut esiintymiset peruttiin.
Yhteinen joulukonsertti oli suunnitteilla Kerimäen Naislaulajien ja Kerimäen mieslaulajien kanssa. Se
siirrettiin ensi jouluun.
Kirkkokuoro täytti 95 vuotta, mutta suunniteltu juhlakonsertti peruuntui.
Kirkkokuoron lauluryhmät lauloivat Kerimäen joulunavauksessa torilla la 28.11.2020, S-marketin edessä to
10.12.2020 sekä K-market Sairasen edessä to 17.10. Lisäksi lauluryhmä oli mukana Kerimäen ison kirkon
jouluaamun jumalanpalveluksen kuvauksissa. Tallenne näkyi Itä-Savon nettisivuilla.
PopUp-lapsikuoro, Anttola
Kuoro kokoontui 3 kertaa tammikuulla 2020. Kuorossa kävi 3 lasta. Suunnitelmissa oli järjestää PopUplapsikuoron kokoontumisia 2-3x vuodessa, mutta nämä peruuntuivat.
Konserttitoiminta
Konserttitoiminta Kerimäellä oli toimintavuonna hyvin vähäistä. Kaikki konsertit peruttiin maaliskuusta 2020
alkaen.
Kerimäen isossa kirkossa tallennettiin kesäkuussa 4 minikonserttia:
Minna Raassina (laulu) ja Maija Teikari (piano)

Pauliina Sairanen (laulu) ja Eeva Tapanen (piano)
Kaisa Makkonen (laulu) ja Maija Teikari (piano)
Savonlinna-kvartetti
Nämä minikonsertit kestivät 15-30min ja tallennettiin seurakunnan YouTube-kanavalle.
Näiden lisäksi Jyrki Anttilan piti Kerimäen isossa kirkossa 2 konserttia su 26.7.2020. Konserteissa oli yleisöä
yhteensä n. 300.
Muita seurakunnassa järjestettäviä konsertteja striimattiin lähinnä Savonlinnan Tuomiokirkosta.
Kauneimmat joululaulut Kerimäellä 2020
Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia ei vuonna 2020 pidetty lainkaan. Su 20.12. talvikirkossa soitettiin ja
laulettiin kauneimpia joululauluja kahden tunnin ajan. Kirkon ovet olivat auki. Kävijöitä oli 10.
Musiikkikasvatus
Kanttorin mukanaolo kahdella rippileirillä. Musiikki ja virsien opettelu oli integroituna leirin opetukseen. Virsiä
ja kirkkomusiikkia opeteltiin leirijumalanpalveluksissa ja niiden valmistelussa, päivittäisissä virsivarteissa,
virsibingon ja iltaohjelmien yhteydessä.
PopUp-lapsikuoro Anttolassa
Kinkerit
Kinkerit ei pidetty toimintavuonna 2020

1012310000 Päiväkerhotyö ja perhekerhotyö
Päivä- ja perhekerhotyön tavoitteet pohjautuvat Savonlinnan seurakunnan laatimaan strategiaan.
Toiminta-ajatus: Tuemme kotien kristillistä varhaiskasvatusta, lasten kasvua ja vanhemmuutta
sekä kutsumme perheitä seurakunnan yhteyteen.
Tavoitteet vuonna 2020
Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet:
1.
Päivä- ja perhekerhojen toimiminen laadukkaasti kysyntää vastaavassa laajuudessa
2.
Kerhohartauksiin panostaminen
3.
Ohjaajien hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen
4.
Kappeliseurakuntien paikallisen identiteetin säilyminen
Resurssit
Kevät:
Syksy:

Miia-Mari Jaatila, Merja Hacklin
Miia-Mari Jaatila, Marjo Ahokas (Kerimäellä vain päiväkerho ja seurakuntakodin
perhekerho), Merja Hacklin (Nousulan perhekerho)
Tilat: Kerimäen seurakuntakoti ja Nousulan kylätalo
Yhteistyö: Lastenneuvola, kappelin kaikki työmuodot, lasten vanhempien kanssa on käyty alku- ja
kehityskeskusteluja perheen ja lapsen hyväksi, lastenohjaajien kokoukset ja yhteiset kirkkoaamut
Savonlinnassa, kappelin työntekijöiden kokoukset kerran viikossa.
Tavoitteiden toteutuminen (toiminta kertomusvuonna):
Viikkotoiminta:
Keväällä: päiväkerho kaksi kertaa viikossa seurakuntakodilla maanantaisin ja perjantaisin,
perhekerho kaksi kertaa viikossa: tiistaisin Nousulassa ja torstaisin seurakuntakodilla
Syksyllä: päiväkerho kerran viikossa maanantaisin seurakuntakodilla ja perhekerho kaksi kertaa
viikossa: tiistaisin Nousulassa ja torstaisin seurakuntakodilla.
Avoimen kohtaamispaikan ammattilaiset ovat olleet perheiden tavattavissa perhekerhossa keväällä
ja syksyllä muutamia kertoja esim. perheneuvo, toimintaterapeutti.
Olemme yhdistäneet tilaisuudet ja tapahtumat pääasiallisesti niin, että päivä- ja perhekerholaiset
on kutsuttu kaikkiin tapahtumiin, joita olemme järjestäneet kappelissa.
Tapahtumia
Perhemessuja:
Mikkelinpäivä, isänpäivä, lasten kauneimmat joululaulut
Perhetapahtumat:
Laskiaistapahtuma 23.2
Perhekerho

9

114

25 105

219

Päiväkerho

17

118

13

81

199

3

6

6

Alkukeskustelut
Laskiaistapahtuma

1

60

60

Kirkkoseikkailu

2

31

31

Mikkelinpäiväperhemessu

1

26

26

Isänpäiväperhemessu

1

22

22

Lasten kauneimmat
joululaulut

2

33

33
596

VARHAISNUORISOTYÖ 1012330000 /Kerimäen kappeliseurakunta
Toiminta-ajatus
Varhaisnuorisotyön tarkoituksena on auttaa 7-13 –vuotiaita tyttöjä ja poikia kokemaan Jumalan rakkautta ja
seurakunnasta yhteisönä, johon he haluavat kuulua ja sitoutua.
Tavoitteet talousarviovuonna 2020
*Nostamme sanoman esiin: Kerhoiltoihin, tapahtumiin ja retkiin kuuluu olennaisena osana hartaushetki ja
rukous. Leireillä pidetään hartauksia, raamattuhetkiä ja leirijumalanpalveluksia. Koulujen päivänavaukset
teemoitetaan pääasiassa kirkkovuoden mukaan.
*Kohtaamme ihmisen: Varhaisnuoria ja heidän vanhempiaan kohtaamme heidän arjessaan, kouluissa,
tapahtumissa, leireillä, kerho- ja partioilloissa ja retkillä.
*Sanoma ja kohtaaminen läpäisevät kaiken toiminnan: Kaikki toiminta järjestetään siten, että sanoma
Jeesuksesta on esillä. Kohtaamme tytöt ja pojat niin, että heille jää kokemus siitä, että heidät on huomattu ja
huomioitu. Järjestämme kouluikäisille 6 leiriä.
*Kouluyhteistyön kehittäminen ja uusien yhteistoimintatapojen löytäminen

Tavoitteiden toteutuminen
Kerimäen kappeliseurakunnan alueella ei ole omia leirejä. Kappelin alueella asuvia kouluikäisiä kutsutan
mukaan koko seurakunnan alueen leireille. Kesällä on pidetty yksi leiripäivä Tavisalossa. Korona takia
kesällä 2020 järjestimme vain rippikoululeirit, emme muita leirejä tai leiripäivä.
Tammikuussa pidimme yhteistyöpalaverin Kerimäen alueen koulujen kanssa. Sovimme, että kouluilla
pidettävät päivänavaukset noudattavat kirkkovuotta.
Kerimäen alakoululla käymme noin kerran kuussa kirkkovuoden mukaan. Hiljaisella viikolla pidämme
Kerimäen alakoululaisille pääsiäisen teematunnit. Teematunnit pidetään joko koululla tai sitten koululaiset
tulevat vierailemaan seurakuntakodilla.
Louhen koulun kanssa sovimme, että päivänavaukset pidetään kerran kuussa kirkkovuoden mukaan.
Anttolan koulun kanssa sovimme, että ei pidetä päivänavauksia. Pääsiäisenä voi olla pääsiäishartaus
koululla. Kaikki Kerimäen alueen koulut haluavat tulla keväällä kevätkirkkoon ja joulukuussa joulukirkkoon.
Vuoden 2020 aikana Päivänavauksia ehdittiin pitämään tammikuussa (aiheena loppiainen) ja helmikuussa
(aiheena laskiainen). Sen jälkeen emme käyneet kouluilla pitämässä päivänavauksia. Emme järjestäneet
myöskään kevätkirkkoa emmekä joulukirkkoa. Syynä koronaviruksesta johtuvat rajoitukset.
Keväällä teimme kevätkirkon korvaavan videon kouluille. Palaute siitä oli positiivista.
Syksylläkään emme päässeet kouluille korona rajoitusten takia. Koko seurakunnan alueella teimme kouluille
päivänavaus videoita kirkkovuoden mukaisesti.
Vuoden 2020 aikana Kerimäen kappeliseurakunnan alueella piti järjestää kouluikäisille tytöille ja pojille
puuhapäiviä kerran kuukaudessa. Päiviä ei järjestetty korona rajoitusten takia. Kerhoja Kerimäen
kappeliseurakunnan alueella ei ole ollut. Puuhapäivien tarkoitus on tarjota kertaluontoista kerhotoimintaa,
joka kutsuu kouluikäisiä mukaan seurakunnan toimintaan.
Kymppisynttäreitä tai kymppikonserttia emme järjestäneet.
Kerimäen kappeliseurakunnan alueella järjestettiin Valon Hevonen tapahtuma syyskuussa. Sen yhteydessä
järjestettiin kirkkoseikkailu perheille. Kirkkoseikkailu toteutettiin yhteistyössä lapsityön kanssa. Paikalla oli 31
ihmistä.
Kasvatuksen työryhmän kanssa yhdessä toteutetut tapahtumat keväältä ja syksyltä jäivät pitämättä
koronatilanteen takia.

RIPPIKOULUTYÖ 1012350000 (koko seurakunta)
Toiminta-ajatus
Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään
kristittyinä.
Tavoitteet talousarviovuonna 2020
*Rippikoulutyö on Savonlinnan seurakunnan strategian todeksi elämistä sen keskiössä, sillä
rippikoulutyö on sanoman Jeesuksesta Kristuksesta nostamista ja ylläpitämistä. Rippikoulussa
kohdataan nuoret useasti ja leiririppikoulussa ihan konkreettisesti kanssaeläen viikon ajan.
*Rippikoulut pidetään laadukkaasti ja turvallisesti sekä ekologisia arvoja korostaen.
*Rippikoulut toteutetaan ”Suuri ihme –rippikoulusuunnitelma 2017” –mukaisesti.
*Vuonna 2020 järjestetään 12 rippikoululeiriä, joista yksi pidetään hiihtolomalla ja 11 kesäaikana.
Vuonna 2020 järjestetään myös yksi iltarippikoulu ja yksi päivärippikoulu. Rippikouluryhmän koko
on enintään 25 rippikoululaista.
*Päivitetään rippikoulun johtosääntö
Tavoitteiden toteutuminen
Rippikoululaisten määrä

Oman seurakunnan jäsenet
Muualla rippikoulun käyneitä
Yksityistä opetusta saaneet
(tilanne 12/2020)
Ulkoseurakuntalaisia

Syksystä 2019kesään 2020
264
11
3
6

Rippikoululaisia yhteensä
Keskeyttäneitä

Syksyllä 2020
aloittaneet
279
3
1
9

281
8

292
5 (tilanne

12/2020)
(Ei lasketa kokonaismäärään)
Rippikoulun toteutus
Rippikoulu 2019-2020 onnistuttiin toteuttamaan koronasta huolimatta Savonlinnan
seurakunnassa pääsääntöisesti leirimuotoisena. Ryhmät jakautuivat seuraavasti:
syksystä 2019
kesään 2020

Syksyllä 2020
aloittaneet

Kesäleirejä
Hiihtolomarippileirejä
Iltarippikoulu Savonlinna
Pienryhmä Rantasalmi
Pienryhmä Savonlinna

11
1
1
1
1

12
1
1
1

Ryhmiä yhteensä

15

15

Seurakuntaan tutustuminen
Seurakuntaan tutustumisjakso alkoi elokuussa 2019 rippikouluinfoilla. Infot toteutettiin kouluissa
luokka- tai ikäluokkakohtaisesti 8.-luokan oppilaille. Samalla nuorille jaettiin rippikoulun

ilmoittautumisohjeet. Edellisen vuoden tavoin ilmoittautuminen tapahtui Katrinan
ilmoittautumislomakkeen kautta sähköisesti. Ilmoittautumisen yhteydessä oli mahdollisuus toivoa
enintään kahta kaveria samalle leirille.
Seurakuntajakso toteutettiin perusajatuksella, jossa jokaiselle ryhmälle tuli vähintään 10 tuntia
opetusta seurakuntajakson aikana. Ryhmäkohtaisesti etukäteistapaamisia /-käyntejä oli eri määriä,
koska esimerkiksi kappeleiden alueella on erilaisia käytäntöjä seurakuntajakson tapaamisten
suhteen. Osa rippikoulutyöntekijöistä antoi ryhmilleen myös kirjallisia tehtäviä. Pääsääntöisesti
rippikoulujen seurakuntajakso koostui näistä osista:
1) Tervetulotapaaminen ja ehtoollisopetus (syys-lokakuu)
2) Opetusmessu (marraskuu)
3) Rippikoulukonsertti (joulukuu, siirretty vuodelle 2021)
4) Adventti- tai joulunajan jumalanpalvelus/tilaisuus (joulu-tammikuu)
5) Messukäynti (tammi-toukokuu)
6) Oman ryhmän nuortenilta (tammi-toukokuu)
7) Rippikoulun pajapäivä (tammi-helmikuu)
8) Pääsiäisen ajan jumalanpalvelus/seurakunnan tilaisuus (huhtikuu)
9) Oman ryhmän nuorten ja vanhempien ilta (helmi-toukokuu)
10) Ennakkopäivä juuri ennen leirijaksoa.
Yhteydet koteihin
Rippikoulusta lähetettiin nuorten koteihin kolme perinteistä rippikoulukirjettä, jotka sisälsivät tietoa
rippikoulun etenemisestä.
Koronasta johtuen yhteydenpito koteihin oli erityisen runsasta kevätkaudella, kun rippikoulun
ohjelmaa jouduttiin kiireessä muuttamaan. Perheille lähetettiin tiedotteita kirjeinä ja Katrinan
viestitoiminnon avulla tekstiviestein. Joillain työntekijöillä oli leiriryhmiensä huoltajien kanssa
käytössä whatsapp –ryhmä, jonka kautta yhteyttä koteihin myös pidettiin. Monella ryhmällä oli sen
lisäksi nuorten ja ohjaajien oma whatsapp-ryhmä, jolla tiedottaminen muutoksista oli nopeaa.
Rippikoulun seurakuntajaksoon kuuluu nuorten ja vanhempien yhteinen ilta. Vain muutamat leirit
ehtivät pitää illan ennen koronarajoitusten alkua. Muutamat ryhmät toteuttivat illan sähköisesti
esimerkiksi Zoom-sovelluksen kautta. Valtaosalla ryhmistä vanhempainilta jäi pitämättä
koronarajoitusten ja sulkutoimien alun osuessa juuri huhti-toukokuulle, jolloin iltoja oli paljon.
Kesällä 2020 leirit järjestettiin poikkeusoloissa. Leireillä ei voinut kukaan vierailla, eikä kukaan
voinut kesken leirin poistua. Siksi kaikki perinteiset ”kotiväen illat” ja perheiden leirivierailut olivat
kiellettyjä. Koronarajoitusten vuoksi myöskään konfirmaatiopäivänä leirien työntekijät tai isoset
eivät vierailleet edes kutsusta nuorten konfirmaatiojuhlissa.
Arviointia
Vuoden 2020 rippileirit kokosivat lähes koko 15-vuotiaiden ikäluokan. Kaikki leirit onnistuttiin
lopulta toteuttamaan lähes tavoitteiden mukaisesti ja Suuri ihme –rippikoulusuunnitelma 2017 –
mukaisesti. Yhdelläkään leirillä ei ylittynyt 25 hengen raja leiriläisten määrässä.
Korona aiheutti paljon pohdittavaa ja muutoksia leiritoimintaan keväällä ja kesällä, sekä uuden
rippikoulukauden aloittamiseen syksyllä. Keväälle sijoittuvat rippikoulun tapaamiset, kuten
vanhempainillat, nuortenillat ja messukäynnit, joko peruuntuivat tai ne siirrettiin sähköisiin
palveluihin. Rippikouluryhmien osalta sähköisten viestimien, kuten Teamsin ja Zoomin käyttöä
helpotti paljon se, että ryhmien jäsenet olivat tulleet toisilleen tutuiksi jo puolen vuoden ajan. Silloin
sähköisessä viestimessä keskustelu sujui kohtuullisen hyvin.

Rippikoulun toteutuksessa tehtiin tiivistä yhteistyötä Sosterin kanssa. Lähes viikoittain kysyimme ja
saimme toimintaohjeita, joiden turvin tapaamiset ja rippileirit oli mahdollista järjestää. Toimintaa
sopeutettiin vastaamaan kulloinkin voimassa olevia ohjeita ja määräyksiä.
Toukokuussa piispat linjasivat leiritoiminnan olevan mahdollista vasta juhannuksen jälkeen.
Savonlinnassa leiritoiminta aloitettiin kuitenkin heti kesäkuun alussa Sosterilta saadun vahvan
suosituksen mukaisesti, koska tautitilanne Savonlinnassa oli silloin rauhallinen. Kaikki leirit
toeutuivat onnistuneesti ja ennen kaikkea turvallisesti ennen heinäkuun puoliväliä.
Korona-pandemia nousi puheeksi monilla leireillä ja vaikutti luonnollisesti myös opetuksen
sisältöön. Maailmanlaajuinen epidemia herätti kysymyksiä nuorissa ja sai pohtimaan niin
luomakuntaa kuin ihmisten toimintaa erilaisista näkökulmista. Koska leireillä ei voinut kesällä
vierailla eikä kukaan voinut kesken poistua minnekään, hitsautuivat leiriyhteisöt tiiviisti yhteen
leiriviikon aikana.

Uuden rippikoulukauden aloittaminen syksyllä oli haastavaa, kun perinteisiä rippikouluinffoja emme
päässeet kouluun pitämään. Sen sijaan rippikouluun ilmoittautumisohjeista tehtiin video, jonka
koulut näyttivät rippikouluikäisille nuorille. Toteutus onnistui hyvin ja ilmoittautumiset sujuivat ilman
suuria ongelmia.
Syyskaudella moni suunniteltu rippikoulutapaaminen joko siirrettiin tulevaisuuteen tai korvattiin
sähköisellä etäopiskelulla. Tapaamisten sijaan annetut korvaavat, itsenäisesti suoritettavat tehtävät
koettiin turhiksi, sillä nuoret tekivät niitä hyvin pintapuolisesti.
Tavoitteista poiketen rippikoulun johtosääntöä ei päivitetty vuonna 2020. Johtosääntö olisi
mielekästä uudistaa niin, että uusi johtosääntö olisi käytettävissä syksyllä, kun uusi rippikoulukausi
alkaa. Keväällä alkanut korona-pandemia työllisti erittäin paljon työntekijöitä ja aiheutti paljon
muutoksia käynnissä oleviin rippikouluihin. Aikaa johtosäännön pohtimiseen ei ollut. Johtosäännön
päivittäminen ei ollut mahdollista myöskään syyskaudella toisen rippikoulupapin jäätyä
virkavapaalle loppukesästä alkaen. Myös koronapandemian jatkuminen työllisti edelleen
syyskaudella 2020.
Toiminnan toteuttajat
Rippikoulujen opetukseen osallistuivat lähes kaikki seurakuntatoiminnassa mukana olevat papit,
pois lukien kirkkoherra, lisäksi rippikouluopetukseen osallistuivat kaikki kanttorit ja
nuorisotyönohjaajat. Diakonit ja lähetyssihteerit olivat mukana rippikoulun pajapäivissä.

Kausityöntekijöinä työskentelivät Annika Juurikka, Jonna Lemmetyinen, Mikael Suontausta ja Leevi
Tuikka.

Työalasta vastaavat: nuoriso- ja rippikoulupappi Johanna Tykkyläinen (virkavapaalla syksyn 2020),
nuoriso- ja rippikoulupappi Antti Rahikainen ja kasvatuksen työalajohtaja Juha Hakala (henkilöstöja taloushallinto).

NUORISOTYÖ 1012360000 /Kerimäen kappeliseurakunta
Toiminta-ajatus: Nuorisotyön tarkoituksena on järjestää nuorille mahdollisuus kasvaa ja vahvistua
omassa uskossaan, johon heidät on kastettu. Nuorille välitetään sovituksen sanomaa ja heitä
ohjataan seurakuntayhteyteen sekä ottamaan vastuuta Vapahtajan antamasta tehtävästä.
Tavoitteet talousarviovuonna 2020
*Nostamme sanoman esiin: Nuoria ohjataan yhteiseen jumalanpalvelukseen ja ehtoollisyhteyteen
sekä annetaan selkeää raamattuopetusta. Hartaudet ja rukoukset kuuluvat olennaisena osana
nuorten kokoontumisiin seurakunnassa. Koulujen päivänavaukset teemoitetaan pääasiassa
kirkkovuoden mukaan.
*Kohtaamme ihmisen: Kohtaamme nuoria ja heidän vanhempiaan heidän arjessaan, kouluissa,
nuortenilloissa, isoskoulutuksessa, leireillä ja retkillä.
*Sanoma ja kohtaaminen läpäisevät kaiken toiminnan: Kaikki toiminta järjestetään siten, että
sanomaa Jeesuksesta pidetään esillä. Kohtaamme nuoria niin, että heille jää kokemus siitä, että
heidät on huomattu ja huomioitu. Koko seurakunnan alueella järjestetään 60 nuorteniltaa tai
vastaavaa.
*Isoskoulutuksen kautta huolehdimme ohjaajien riittävyydestä seurakunnan leiritoiminnan
tarpeisiin. Jokainen isoskoulutuksessa mukana oleva osallistuu vähintään kahdelle leirille tai
retkelle ja on avustamassa jumalanpalveluksessa.
*Kehitämme uusia toimivia tapoja kouluyhteistyölle nykytilanteessa.
Tavoitteiden toteutuminen
Kerimäen yläkoululla päivänavauksia pidettiin tammikuussa (aiheena loppiainen) ja helmikuussa
(aiheena laskiainen). Sen jälkeen emme päässeet kouluille ollenkaan korona rajoitusten takia.
Tammikuussa ja helmikuussa kävimme päivystämässä kerran viikossa yläkoululla. Sen jälkeen
emme ole päässeet koululle. Koulupäivystyksen aikana nuoret moikkailevat meitä työntekijöitä, ja
silloin tällöin joku tulee kysymään tai kertomaan jotain.
Keväällä teimme kevätkirkon korvaavan päivänavausvideon ja lähetimme sen Kerimäen
yläkoululle. Syksyllä teimme koko Savonlinnan seurakunnan nuorisotyön porukalla
päivänavausvideoita kerran kuussa kouluille.
Kerran vuodessa järjestettävä laajennettu oppilashuoltoryhmä pidettiin tammikuussa.
Seurakuntapastori osallistui kokoukseen.
Nuorteniltoja pidimme alkuvuodesta seitsemän (7) kappaletta, kävijöitä keskimäärin 8 henkilöä.
Maaliskuusta eteenpäin läsnä olevaa toimintaa ei ollut. Nuorteniltoja ja nuorisotyön
viikonloppupäivystyksiä pidimme keväällä etänä Zoom palvelussa ja puhelimen välityksellä.
Syksyllä saimme jatkaa nuorteniltojen pitämistä. Pidimme yhteensä 12 nuorteniltaa ja
keskimääräinen kävijämäärä oli 3 henkilöä.
Isoskoulutuksessa Kerimäen kappeliseurakunnan alueella oli kevät kaudella viisi (5) nuorta ja
syksyllä isoskoulutettavia oli seitsemän (7) nuorta. Isosten haastattelut hoidettiin puhelimitse.
Toukokuussa pidettävä isosten siunaus toteutettiin etänä. Keväällä pidettävä isosten siunaus oli
videoitu etukäteen ja helatorstaina katsoimme yhdessä jumalanpalveluksen Zoom palvelussa. Sen
jälkeen työntekijät lähtivät viemään isosille todistukset ja onnitteluruusut.
Syksyn retki maata näkyvissä festareille Turkuun peruttiin festarijärjestäjien taholta koronatilanteen
takia.

Diakoniatyö 1012410000
Työntekijä Raija Nuopponen/ Työalavastaava Mari Kulmala, vs. Juha Räisänen
Toiminta-ajatus
Diakoniatyö on seurakunnan aineellista, sosiaalista, henkistä ja hengellistä toimintaa hädässä ja avun
tarpeessa olevien ihmisten tukemiseksi ja auttamiseksi, yhteistyössä yhteiskunnan eri sektorien kanssa ja
siihen diakonisia arvoja tuoden.
Tavoitteet talousarviovuonna 2020
1. Kohtaamisissa asiakas tulee hyväksytyksi ja kuunnelluksi- asiakastyytyväisyyskysely
syyskuussa 2020
2. Tarjotaan asiakkaille mahdollisuutta sanoittaa omia uskonkysymyksiä ja pidetään sanomaa esilläKatrina-diakonia-merkinnöissä 100% merkintä ”usko, elämänmerkitys”
3. Kansainvälisen vastuun ja lähetyksen sanoman ylläpitäminen-jokaisessa ryhmässä käsitellään
aihetta vuoden aikana ainakin kerran
4. Elämänkaaren huomioiminen diakonian tapahtumissa (pop up-tapahtumat, teemat, leiripäivät) lisätään kaikkien tilastoitavien ikäryhmien osallistumista tapahtumiin
5. Lisäksi tavoite, jota ei voi numeraalisesti seurata: 1) kannustetaan asiakkaita palveluohjauksen ja
verkostoyhteistyön keinoin ottamaan vastuuta omasta taloudestaan
Tavoitteiden toteutuminen
Diakonisia kohtaamisia oli kaikkiaan 1605, johon sisältyi myös muiden diakoniatyöntekijöiden osuudet.
Asiakaskontakteja oli srk:n tiloissa 367, kodeissa 239 ja puhelimen kautta 905. Ikäryhmittäin kohdattiin
eniten 40-69v ja yli 70v. Jokaisessa kohtaamisessa oli hengellinen sanoma esillä, kohtaamisen syinä uskon
kysymykset 840 ja terveyteen liittyvät 937.
Talousasiat olivat esillä 585 kohtaamisessa. Avustuksia myönnettiin talousarviovaroin 72. Mauno Suikkasen
säätiöstä apua sai muutama perhe. Kesällä SPR Kerimäen osasto/Tapiola lahjoitti 27 elintarvikekassia.
Jouluavustuksiin saimme koronatukea 1600e. LC Kerimäki/Puruvesi ja LC Kerimäki lahjoittivat
joululahjakortteina 1000e ja yksityisiä lahjoituksia tuli 180e. Jouluna Humanitas-seuran suuremman
avustuksen sai kaksi perhettä ja samoin Vaaka ry:n lahjakorin. Tiistaituvan aterioita tarjottiin 22 kertaa, joissa
osallistujia keskimäärin 35. Leipä- ja ruokakasseja jaettiin 86 kertaa n.300 osallistujalle. Koronatuella jaettiin
60 joulukassia ja annosruokaa, n.150 ateriaa.
Kohdatuista ihmisistä perherakenteeltaan yksin asuvien ja toisen kanssa asuvien osuudet olivat suurimpia.
Erilaisia ryhmiä toimi viisi, joissa osallistujia yht. keskimäärin 50. Hartauksia, tapahtumia, naisten iltoja, yvtilaisuuksia, kesän kohtaamispaikkoja, srk- ja laitosvierailuja ym. oli yht. 41, joissa yht. keskimäärin 125
osallistujaa.
Arviointia
Koronaepidemia pysäytti kotikäyntityön ja kokoavan toiminnan keväällä jatkuen vielä osittain kesälläkin.
Kohtaamisten määrä nousi keväällä ikäihmisten soittokampanjan myötä ja muutenkin paljolti kohdattiin
ihmisiä puhelimen kautta. Diakoniapäivystys toimi koronaohjeet huomioiden kaiken aikaa. Jonkun verran
uusia asiakkaita tuli taloudellisen avun piiriin. Taloudellista apua annettiin monessa eri muodossa vuoden
aikana. Korona-aika haastoi eri tahoja yhteistyöhön. Koronatuen myötä mahdollistui myös hyvä yhteistyö
emännän kanssa joulun aikaan ruokakasseja ja ruoka-annoksia jaettaessa.
Kesällä koronaohjeiden salliessa kutsuttiin ihmisiä seurakuntayhteyteen ulkona tapahtuviin tilaisuuksiin.
Lähetystyön kanssa toteutettiin kohtaamispaikkoja srk-kodilla. Työntekijöillä oli keväällä päivystysvuoroja
talvikirkossa ja kesällä hartaushetkiä isossa kirkossa.
Kokonaisvaltainen kohtaaminen on diakonian ydintä. Asiakastyytyväisyyskyselyä ei tehty. Uskonkysymykset
ja rukous olivat mukana kohtaamisissa. Kansainvälistä vastuuta oli vähemmän esillä. Elämänkaarellista
toimintaa toteutui vähän, koska leiripäiviä ei voitu normaalisti järjestää. Asiakkaita ohjattiin yhteiskunnan
palvelujen piiriin mahdollisuuksien mukaan.

Lähetystyö 1012600000
Lähetyssihteeri: Anni Kortelainen
TOIMINTA-AJATUS:
Evankeliumin vieminen sanoin ja teoin lähelle ja kauas
Kutsua ja aktivoida seurakuntalaisia lähetysvastuuseen antamalla tietoa lähetystyöstä ja tukea
nimikkolähettejä ja –kohteita
Maahanmuuttajatyö
TAVOITTEET TALOUSARVIOVUONNA 2020:
Työalan keskeisimmät konkreettiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna. ( enintään 5 kpl )
- vapaaehtoistyön tukeminen ja uusien aktiivien kutsuminen mukaan
- nimikkosopimusten hoitaminen, esirukous, taloudellinen tuki, yhteyden pitäminen kentällä
oleviin lähetteihin ja tiedon jakaminen eri ryhmille ja yhteistyötahoille
- lähetyspiirien toiminnan tukeminen
- Kesäpäivät yhteistyössä Kylväjän kanssa
- Maahanmuuttajatyön kehittäminen alueella
TAVOITTEET VUOSILLE 2020-21
– Lähetysaktiivien määrän ja taloudellisen tuen säilyttäminen
– Lähetyskasvatus ja tiedon jakaminen eri työaloilla ja vierailukohteissa

TOIMINTAKERTOMUS 2020
Vakiintuneet lähetyspiirit ( Anttola-Silvola, Louhi-Makkola, Toroppala ja Kirkonkylä) toimivat
entiseen malliin kokoontuen kodeissa talvikautena noin 1-2 kertaa kuukaudessa. Anttola-Silvolan
piiri siirtyi kokoontumaan kylätalo Nousulassa.
Kirkonkylän lähetyspiiri kokoontui säännöllisesti srk-kodilla. Muilla kylillä järjestettiin pyynnöstä
lähetyspiirejä. Toivoa naisille-piiri toimi aktiivisesti keräten varoja radiolähetystyöhön. Koronapandemian vuoksi piirien toiminnassa on ollut taukoa maaliskuusta alkaen. Osa piireistä alkoi
kokoontua uudelleen syksyllä.
Lähetyssihteeri päivystysaika on tiistaisin klo 9-12 srk-kodilla. Samaan aikaan on avoinna
Lähetyssoppi, jossa on myynnissä käsitöitä.
Lähetyksen yhteinen starttipäivä pidettiin tammikuussa Savonrannalla.
Maaliskuussa vietettiin Medialähetys Sanansaattajien (SanSa) kirkkopyhää sekä lähetyslounasta.
Vierailijana oli Juha Auvinen SanSasta.
Kesällä oli lähetystuotteita myynnissä Tapuli-kioskissa, jonka toiminnasta vastasi edellisten
kesien tapaan ulkopuolinen yrittäjä. Tiistaisin klo 9-12 avoinna lähetyksen Joulusoppi
(lähetyssihteerin toimiston viereinen huone) sekä joulukuun kolme ensimmäistä keskiviikkoa klo
15-18.
Kesällä vietettiin lähetyksen kotailtaa Louhella sekä Pihlajaniemessä. Elokuussa oli srk-kodilla
Toivoa naisille -työn ilta. Lähetystyön perinteinen lettutorivuoro oli elokuussa.
Kappeleiden rippikoululaisten pajapäivässä kaupungissa talvella lähetyssihteeri vastasi
lähetystyön tietoiskusta. Lähetyssihteeri on käynyt tekemässä Pysäkillä srk-vierailuja. Yhdessä
lähetys- ja diakoniatyö tekivät seurakuntavierailuja Kerimäen vanhusten kerhohuoneille.
Kesällä järjestettiin lähetyksen ja diakonian yhteinen nokipannukahvitus Tavisalossa. Diakonian ja
lähetyksen yhteisiä kahvituksia oli srk-kodin piha-alueella kaksi kertaa.
Pitkin vuotta vapaaehtoiset uhrasivat aikaa, voimia ja varojaan lähetystyön hyväksi. Toivoa
naisille-piiri toimi aktiivisesti järjestäen arpajaisia ja tehden kortteja, joita myytiin aina, kun
seurakuntakodilla jotakin tapahtui. Kerätyt varat ohjattiin radiolähetystyöhön.
Lokakuussa oli lähetyksen kaalikeittomyyjäiset srk-kodin pihalla. Samassa yhteydessä oli
nokipannukahvitus.

Joulun tienoilla järjestettiin tilausleivontapäivä, josta sai ennakkoon tilata karjalanpiirakoita,
joululaatikoita ja kakkuja. Tilausleivonta onnistui hyvin, ja kaikkia tarjolla olleita tuotteita tilattiin.
Kerimäellä oli vierailijoina nimikkolähetit Korpit syyskuussa. Lokakuussa vietettiin Siljasten
tulojuhlaa sekä samalla saateltiin heidät eläkkeelle. Seija Uimonen oli vierailijana Louhen
lähetyspiirissä sekä Toivoa naisille-illassa.
Lähetystyön työryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Lisäksi työryhmä kokoontui ennen
tapahtumia suunnittelupalavereihin.
Maailmanlaajuinen korona-pandemia aiheutti sen, että suurin osa vuoden ajalle suunnitelluista
tapahtumista ja tilaisuuksista peruuntui. Maaliskuun puolivälistä toukokuun loppuun kaikki srk:n
kokoava toiminta oli pysähdyksissä. Työntekijät olivat puhelimitse yhteydessä seurakuntalaisiin.
Lähetyssihteeri oli mukana toteuttamassa keväällä srk:n soittokampanjaa yli 80 vuotiaille.
Savonlinnaan ja Kerimäelle suunniteltu Lähetyksen kesäpäivät siirrettiin koronasta johtuen netin ja
radion kautta lähetettäväksi.
Kesällä toiminta sai jatkua rajoitetusti. Lähetystyö järjesti joka kappelissa 2 kertaa
nokipannukahvituksen. Toimintaa toteutettiin pääosin ulkona. Rajoitukset tiukentuivat jälleen
joulukuun alussa siten, ettei yli 20 henkilön tilaisuuksia saanut järjestää. Näin ollen myös
Kauneimmat joululaulut-tilaisuudet jäivät pois.

Nimikkolähetit: (HUOM! Nimikkolähettien turvallisuuden vuoksi, tätä toimintakertomusta ei
saa tällaisenaan laittaa nettiin tai julkaista heidän tietojaan.)
Sanna Auvinen & Veikko Huhta, SLS, Botswana
Siljaset, Suomen Ev.lut.Kansanlähetys, Lähi-Itä
Korpin perhe, Kylväjä, Itä-Afrikka
Nimikkokohteet:
Kroatian evankelisen kirkon radiotyö Medialähetys Sanansaattajien kautta (SANSA)
ja radiotyöhön palkatun paikallisen työntekijän Nenad Hadzihajdicin työn tukeminen
Hsinchun teologinen seminaari Taiwanilla (SLS)
Tukiopetusryhmä Venezuelassa (SLS)
Raamattu Suomen Suvulle-hanke (Suomen Pipliaseura)
Toivoa naisille-työ (SANSA)
Arviointia, tavoitteiden toteutuminen
Ottaen huomioon korona-pandemiasta johtuvat erityisolosuhteet, vuoden 2020 tavoitteet
toteutuivat melko hyvin. Kontaktit alueella asuviin maahanmuuttajiin ovat jääneet vähäisiksi, koska
ei ole löytynyt luontevia väyliä tavoittaa heitä. Lähetyssihteeri toteuttaa koko alueella
maahanmuuttajatyötä yhdessä diakoniatyön sekä kaupungin lähetyssihteerin kanssa.
Koronan tuomat rajoitukset ovat laittaneet pohtimaan työtä uudelta kantilta. Lähetystyön näkyvyyttä
on jonkin verran lisätty myös somessa.
Lähetystyön työryhmä on osallistunut aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
Työryhmä on tärkeä osa työtä. Vapaaehtoisia on pyritty tukemaan kohtaamalla ja kuuntelemalla
heitä. Vuonna 2020 ei voitu järjestää yhteisiä vapaaehtoisten tilaisuuksia lukuun ottamatta
tammikuun yhteistä starttipäivää.
Kappeliseurakunnan nimikkoläheteistä (kolme pariskuntaa) vieraili kaksi Kerimäellä vuonna 2020.
Yhteyksiä lähetteihin on pidetty mm. sähköpostin välityksellä. Kouluvierailuja ei koronan vuoksi
voitu toteuttaa.
Suunnitelluista tapahtumista Lähetyksen kesäpäivät siirrettiin kokonaan netin ja radion kautta
lähetettäviksi. Kauneimmat joululaulut-tapahtumia ei voitu järjestää lainkaan. Myyjäisten tilalle
järjestettiin joulun aikaan tilausleivontaa ja käsitöitä on myynnissä Lähetyssopessa (Joulusoppi).

Lähetystyön projektiluonteiset tapahtumat ja tilaisuudet ovat keränneet hyvin osallistujia. Esim.
kevään lähetyslounaalla oli 65 osallistujaa. Lähetyksen rantaillassa Louhen kodalla oli 28
osallistujaa. Kesän ja syksyn aikana järjestetyissä kohtaamisissa ulkona (nokipannukahvit ja
yhteiset tapahtumat diakoniatyön kanssa) osallistujia oli 10-20 henkilöä kerrallaan. Lähetyssihteeri
tavoittaa päivystysaikana seurakuntalaisia, ja se on ollut hyvä mahdollisuus kohtaamisiin.
Lähetyksen Joulusopessa oli kävijöitä keskimäärin 5 henkilöä per aukioloaika. Lähetyssopen
mainostamiseen olisi hyvä satsata enemmän, jotta paikka tulisi tutuksi.

