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Kokousaika:
Kokouspaikka:

Maanantai 10.2.2020 klo 16.00 – 18.25
Kerimäen seurakuntakoti

Saapuvilla
jäsenet:

(x) Loikkanen Toivo
(x) Hannonen Tapani
(x) Huoman Mika
(x) Kujamäki Päivi
(x) Litmanen Teija
(x) Muhonen Iikka
(x) Nousiainen Marja Sisko
(x) Sihvonen Poku
(x) Uimonen Anna-Liisa

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
poistui kello 18.05 § 8 aikana

sihteeri

Poissa:

(-) Sylvi Mononen, sihteeri

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus:

§ 2 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat:

§:t 1 - 11, sivut 1 - 5

Pöytäkirjantarkastajat:
Pöytäkirjan allekirjoitukset:

Pöytäkirjan
tarkastus:

______________
Toivo Loikkanen
puheenjohtaja

____________________
Marja Sisko Nousiainen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Kerimäki ___/___2020

________________________
Tapani Hannonen

________________________
Päivi Kujamäki
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1§
KOKOUKSEN AVAUS
Veisasimme virren 428: 1-4 ja kuulimme ansaitsemattoman armon sanaa.
Puheenjohtaja Toivo Loikkanen avasi kokouksen.

2§
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 15.1.2019 jäsenet 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:
Kappelineuvoston kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnäolijat on
merkattu edellä.

3§
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.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapani Hannonen ja Mika Huoman. Lisäksi pykälästä 8 eteenpäin valittiin Päivi Kujamäki pöytäkirjantarkastajaksi. Tämän kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi valittiin kappelineuvoston jäsen Marja Sisko Nousiainen.
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4§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi siten, että muihin asioihin lisättiin kolme asiaa.
5§
KAPPELINEUVOSTOLLE OSOITETUN MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA
Kappelineuvoston ohjesäännön § 12 sanotaan, että kappelineuvoston tehtävänä on 5) vahvistaa seurakunnan talousarviossa kappelineuvostolle myönnettyjen määrärahojenkäyttösuunnitelma ja lähettää se
tiedoksi kirkkoneuvostolle;
Seurakunnan talousarviossa Kerimäen kappelineuvostolle on osoitettu vuodelle 2020 10.000 euron määräraha.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto päättää käyttää määrärahaa seuraavasti:
700€ lähetystyön työryhmän tarpeisiin
700€ aikuistyön työryhmän tarpeisiin
1400 € kasvatuksen työryhmän tarpeisiin
260€ Kerimäen matkailuesitteeseen (iso kirkko)
400€ kirkkokyyti oopperajuhlamessuun
250€ pääsiäiskahvit hiljaisella viikolla St1-Behmin kahvio ja Kaivopirtti (yhteensä 70) hengelle
400€ seppeleet sankarihaudoille kaatuneiden muistopäivänä ja itsenäisyyspäivänä
1500€ kokouspalkkioihin ja matkakuluihin
Päätös:
Muutoksia päätettiin tehdä seuraaviin kohtiin
500€ kirkkokyyti oopperajuhlamessuun
300€ pääsiäiskahvit
2200€ kokouspalkkioihin ja matkakuluihin
6460€ yhteensä laskettuna, kappelineuvosto päättää jäljellä olevan määrärahan käytöstä seuraavissa kokouksissa kevään tai syksyn aikana.

6§
KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS
Kappelineuvoston ohjesäännössä sanotaan (§ 13):
Kappelineuvoston on annettava kirkkoneuvostolle vuosittain sen määräämään ajankohtaan mennessä
kertomus kappeliseurakunnan edellisen vuoden toiminnasta.
Kertomuksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kirkkoneuvoston toimintakertomuksesta säädetään ja
määrätään.
Työntekijät ja aluekappalainen ovat valmistelleet toimintakertomuksen (liite).
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto käsittelee Kerimäen kappeliseurakunnan toimintakertomuksen ja jättää sen kirkkoneuvostolle tiedoksi.
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Päätös:
Kappelineuvosto käsitteli Kerimäen kappeliseurakunnan toimintakertomuksen ja jättää sen tiedoksi
kirkkoneuvostolle. Aluekappalainen Toivo Loikkanen tekee tiivistelmän toimintakertomuksesta.

7§

SEURAKUNTAILTA KAPPELISEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUKSESTA
JA TOIMINNASTA
Kappelineuvosto on aikaisemmin keskustellut työntekijöiden työstämästä kappeliseurakunnan toimintaajatuksesta ja arvoista. Tällöin päätettiin, että asian tiimoilta järjestetään talvella 2020 seurakuntailta.
Valmisteluryhmään nimettiin Tapani Hannonen, Marja Sisko Nousiainen ja aluekappalainen Toivo
Loikkanen.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kuullaan työryhmän valmistelema ehdotus seurakuntaillasta ja päätetään sen järjestämisestä.
Päätös:
Seurakuntailta pidetään keskiviikkona 11.3.2020. Nasevaa otsikkoa illalle haetaan vielä. Tarjoilu on
17.30-18, josta Marja Sisko Nousiainen keskustelee Leena Parkkisen kanssa, muu ohjelma klo 18-20.
Aluekappalainen pitää lyhyen aloituksen sekä alustuksen työntekijöiden työstämästä kappeliseurakunnan toiminta-ajatuksesta. Varapuheenjohtaja Tapani Hannonen alustaa ja johtaa ryhmätyöt, ryhmät
muodostetaan: lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyö (kasvatus), jumalanpalveluselämä ja aikuistyö, diakoniatyö ja lähetystyö. Kappelineuvoston jäseniä toimii ryhmien puheenjohtajina. Ryhmät miettivät seurakunnan strategian valmisteluun liittyvää kolmea kysymystä. Ryhmätöiden koonti ja yhteinen keskustelu.
Kuoron lauluja ja iltahartaus, pastori Sanni Rissanen ja työntekijät.
Päätettiin edelleen, että nimetty valmisteluryhmä sopii illan yksityiskohdasta ja otsikosta.

8§
SEURAKUNNAN STRATEGIAN VALMISTELU
Seurakunnassa valmistellaan parhaillaan uutta strategiaa. Siihen liittyen työaloilta ja myös kappeliseurakunnilta on kysytty tietoja ja ajatuksia.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto keskustelee strategian valmistelusta työntekijöiden työstämän aineiston pohjalta (liite).
Päätös:
Seurakunnan strategian valmistelu vuosille 2021- 2024 on tärkeä tehtävä, johon on paneuduttava huolella. Keskusteltiin kolmen kysymyksen ja työntekijöiden antamien vastausten pohjalta 1) Missä ollaan
nyt? 2) Mitä toimintaympäristössä tapahtuu? 3) Mitä haluamme olla tulevaisuudessa?
Keskustelussa nousi esille ajatuksia seurakunnan ideasta ja toimintaympäristön haasteista eli kuinka
saadaan ihmiset sitoutettua kirkkoon ja mitä väen väheneminen ja ikääntyminen merkitsee.
Esille nousi muiden muassa: Kasteen merkitys, jäsenten hankinta ja lähetystyö seurakunnan sisällä, tavoittava toiminta ja uudet toimintatavat (mm. messut) korostuu ja vapaaehtoisten uudenlainen rekrytointi ja arvostus.
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MUUT ASIAT
16.3.2020 kello 17 on Punkaharjun seurakuntatalolla kappelineuvostojen ja piirineuvoston
yhteinen ilta.
Aluekappalainen Toivo Loikkanen on suorittamassa johtamiskurssia, Kirjo IIcd, jonka yhtenä
osana toteutettu johtamisen peili. Käytiin lyhyt keskustelu asiasta.
Keskusteltiin virsikarakeon toteuttamisesta
liikennemerkki kirkolle johtavalla käytävän varrella, voiko sen paikkaa muuttaa kirkon rinteessä

10 §
TIEDOKSI KAPPELINEUVOSTOLLE
Hallintoelinten kokousten pöytäkirjat
Kirkkovaltuuston pöytäkirja 10.12.2019
https://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 26.11.2019, 17.12.2019 ja 28.1.2020
https://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkoneuvosto

11 §
KOKOUKSEN PÄÄTÄMINEN
Puheenjohtaja Toivo Loikkanen päätti kokouksen kello 18.25.
Ohjesääntö 14 § Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.
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