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Saapuvilla olleet
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Loikkanen Toivo, puheenjohtaja
Hannonen Tapani, vara puh.joht.
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Mononen Sylvi, sihteeri

Poissa:
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Laillisuus ja
päätösvaltaisuus:

§ 15 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat:

§§:t 14 - 26 , sivut 7 - 14
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________________________
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KOKOUKSEN AVAUS
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

15 §

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:
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

16 §

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:
Kokouksen pöytäkirjan pitäjäksi valitaan kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen.
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
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Päätös:
Kokouksen pöytäkirjan pitäjäksi valittiin kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Immonen ja Riitta Malinen.

17 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys lisäyksellä 24 § Muut asiat;
3. Keskustelu Kerimäen lähetyssihteerin työsuhteesta
4. Ikäkausisynttärit
5. Talkoot Tavisalossa
6. Rantasalmen ja Kerimäen kappelineuvostojen yhteinen tapaaminen

18 §

KAPPELINEUVOSTOLLE OSOITETUN MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSUNNITELMA 2017
Kappeliseurakunnan ohjesäännössä sanotaan:
”11 §
Kappelineuvosto päättää
1) seurakunnan talousarviossa sille osoitetuista varoista;
2) kappeliseurakunnan omalla toiminnalla hankituista varoista; ja
3) kirkkojärjestyksen 12 luvun 4 §:ssä tarkoitetun omaisuuden ja sen tuoton käytöstä.
Kappelineuvoston käytettävissä olevista varoista maksettavien laskujen ja muiden
menojen hyväksymismenettelystä sekä mitä muuta kappelineuvoston on varojenkäytössään
noudatettava, on voimassa, mitä siitä seurakunnan taloussäännössä ja sen nojalla määrätään.”
Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuusto on talousarviossa vuodelle 2017 päättänyt osoittaa
Kerimäen kappelineuvostolle 10.000 euron määrärahan.
Kappelineuvosto päättää ohjesäännön mukaisesti sen käyttösuunnitelmasta.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Päätetään käyttää varoja seuraavasti:
Kappelineuvoston alaiset työryhmät saavat käyttöönsä:
Maallikko- ja messutoiminnan työryhmä
1500 e
Diakoniatyön työryhmä
1500 e
Lähetystyön työryhmä
1500 e
Kasvatuksen työryhmä
2000 e
Lomarauhan julistustapahtuma (musiikki) 400 e
Jäänveistokisojen järj. osallistuminen
500 e
Kukkalaitteisiin (6.12. ja kaat.muistopvä)
400 e
Yhteensä
7800 e
Loppuosan käytöstä päätetään erikseen myöhemmin.
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Työryhmät voivat käyttää varoja Kerimäen alueella toteutettavaan oman aihepiirinsä
seurakunnalliseen työhön, sen järjestelyihin, tiedottamiseen ja hankintoihin.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Lisäksi keskusteltiin Maailman Suurin puukirkko –kirjan hankinnasta myyntiin Kerimäen
kirkkoon. Tutkitaan kirjahankintaa erillisenä asiana, voidaanko toteuttaa esim. yhteishankintana
Pääkanta-Säätiön kanssa.

19 §

KANTTORI MARIA PADATSUN VIRKAAN SIUNAAMINEN
Seurakunta valitsi avoinna olleeseen kanttorin virkaan MuM Maria Padatsun, joka aloitti
virassa 1.4.2017. Vakiintuneen käytännön mukaan uudet työntekijät siunataan virkaan.
Kirkkoherra Sammeli Juntunen on antanut virkaan siunaamisen aluekappalaisen
toimitettavaksi.
Aluekappalainen on suunnitellut virkaan siunaamista yhdessä johtavan kanttorin Minna
Raassinan kanssa ja on sovittu, että Maria Padatsun virkaan siunaaminen tapahtuu Kerimäellä
messussa 28.5.2015. Messun jälkeen on kahvitarjoilu ja lyhyt tulojuhla seurakuntakodilla.
Virkaan siunaamiseen tarvitaan messuun avustajia.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto merkitsee tiedoksi, että kanttori Maria Padatsun virkaan siunaaminen on
sunnuntaina 28.5.2017 messussa.
Päätös:
Kappelineuvosto merkitsee tiedoksi, että kanttori Maria Padatsun virkaan siunaaminen on
sunnuntaina 28.5.2017 messussa.
Kappelineuvosto nimeää avustajiksi virkaan siunaamiseen Merja Immosen, Yrjö Eevan, Tapani
Hannosen ja Sinikka Litmasen ja varalle Riitta Malinen.

20 §

KERIMÄEN ISO KIRKKO 170 VUOTTA
Kerimäen Ison kirkon, maailman suurimman puukirkon valmistumisesta tulee kuluneeksi tänä
vuonna 170 vuotta. Kirkko valmistui 25.9.1847. Sen rakentaminen alkoi vuonna 1844.
Kirkko vihittiin käyttöön helluntaina 11.6.1848. Kirkon vuosipäivien yhteydessä on ollut
tapana järjestää juhlat.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto päättää, että Kerimäen Ison kirkon 170-vuotisjuhlaa vietetään helluntaina
20.5.2018 tai sunnuntaina 10.6.2018 (3. su helluntaista). Ohjelmana juhlamessu kirkossa,
keittolounas kirkonmäellä ja juhlatilaisuus kirkossa. Juhla otetaan vuoden 2018
toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon.
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Päätös:
Kappelineuvosto päättää, että Kerimäen Ison kirkon 170-vuotisjuhlaa vietetään sunnuntaina
10.6.2018 (3. su helluntaista). Ohjelmana juhlamessu kirkossa, keittolounas kirkonmäellä tai
seurakuntakodilla ja juhlatilaisuus kirkossa.
Juhla otetaan vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon.

21 §

ALOITE KIRKKONEUVOSTOLLE TYÖVOIMARESURSSEIHIN LIITTYEN
Seurakunnan kirkkoneuvosto on tehnyt linjauksen, jonka mukaan Kerimäen
kappeliseurakunnan yhden papin, seurakuntapastorin viran sijoituspaikaksi muutetaan
Savonlinna (kirkkoneuvosto 7.6.2016 §103 ja 15.11.2016 §162). Lausunnossaan Kerimäen
kappelineuvosto esitti perustellen, että viran sijoituspaikkaa ei muuteta (Kappelineuvosto
19.9.2016 §37).
Viran sijoituspaikka tarkoittaisi samalla papin työpanoksen siirtämistä Kerimäeltä
Savonlinnaan. Tilannetta on suullisesti luvattu helpottaa sillä, että Savonlinnasta ”autettaisiin”
Kerimäen papin tehtävissä. Muutosta perusteltiin työvoiman tarpeen painotuksilla ja
työjärjestelyjen helpottamisella.
Aluekappalaisen arviota:
Aluekappalainen Toivo Loikkanen palasi virkavapaalta työhön 1.2.2017 alkaen. Tällöin ja
tämän jälkeen työssä on ollut entiseen tapaan Kerimäellä 3 pappia. Kaikille papeille on riittänyt
normaalisti ja riittävästi tehtäviä. Työohjelma on ollut aluekappalaisella kaiken aikaa jopa
kohtuullisen tiivis. Tulevalle kesälle tilanne on sellainen, että työhön tarvitaan apua myös
Savonlinnasta tai koko seurakunnan alueelta. Tavallisten vuosilomien lisäksi kahdella papilla
on normaaliin tapaan yksi rippikoululeiri leirityöaikavapaineen ja aluekappalaisella on 8 päivän
seurakuntaretki retkivapaineen. Tilanne tuo asetelman, jossa työssä on useina viikonloppuina
vain 1 pappi Kerimäellä.
Aluekappalainen Toivo Loikkasen tehtävät ja vastuut muuttuivat hänen virkavapaansa aikana
kirkkoherran toimesta siten, että aikaisemmin vastuualueina olleet viestintä ja lähetystyö
jätettiin pois. Aluekappalaiselle tuli kuitenkin papistossa tapahtuneiden muutosten vuoksi
veteraanien parissa tapahtuvasta toiminnasta vastaaminen. Lisäksi hänen vastuullaan on
Savonlinnan alueen Kirkon henkisen huollon ryhmän johtajan (Hehu-ryhmä, HH1) tehtävät.
Edellä kuvattu tilanne tuo sen selkeän kokemuksen ja johtopäätöksen, että Kerimäen
kappeliseurakunnan aluekappalaisen tehtävien hoitaminen ei voi toimia työntekijälle
kohtuullisella tavalla, jos yhden papin viran sijoituspaikka ja pääosa työpanoksesta siirretään
Savonlinnaan. Punkaharjun ja Rantasalmen kappeliseurakunnat ovat kooltaan ja
jäsenmäärältään pienempiä kuin Kerimäen kappeliseurakunta (seurakunnan jäseniä noin 4500)
ja niissä on aluekappalaisen lisäksi seurakuntapastori eikä aluekappalaisella ole muita, koko
seurakuntaa koskevia vastuita. Työtilanne Kerimäen aluekappalaisen osalta muodostuisi
uudessa tilanteessa vaikeaksi. Lisäksi työvoimaresurssin muutos vaikuttaisi Kerimäen
kappeliseurakunnan toimintaan. Työvoimaresursseja on seurakuntaliitoksen ja niiden alla
käytyjen neuvottelujen ja niissä tehtyjen sopimusten jälkeen siirretty jo Kerimäeltä
Savonlinnaan.
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Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto esittää aloitteenaan kirkkoneuvostolle, että Kerimäen yhden
seurakuntapastorin viran sijoituspaikkaa ei muuteta ja että kirkkoneuvosto päättää asiasta
uudelleen. Edelleen kappelineuvosto esittää aloitteenaan, että Kerimäen toisen
seurakuntapastorin sijoituspaikka pidetään Kerimäellä ja että mainitun viran työpanoksesta
käytetään noin 50% Kerimäen alueen ja noin 50% Savonlinnan alueen tehtäviin tai tehtäviin
seurakunnan muilla alueilla. Aloitteen perustelut: Kerimäen kappeliseurakunnan toiminnalliset
tarpeet ja aluekappalaisen työtehtävien säilyttäminen kohtuullisina työssä jaksamisen kannalta
ja verrattuna toisiin kappeliseurakuntiin.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesitys. Todettiin ettei kysymys ole pelkästään toimitusten määrästä vaan
viran vastuisiin kuuluu myös muita tehtäviä. Resurssivähennys vaikuttaisi Kerimäen
kappeliseurakunnan koko toimintaa heikentävästi sekä erityisesti nuoriso- ja diakoniatyöhön.

22 §

SANAN ELOPÄIVIEN JATKAMINEN
Kerimäen seurakunta ja seurakuntaliitoksen jälkeen Kerimäen kappeliseurakunta osana
Savonlinnan seurakuntaa ja Kansan Raamattuseura ovat järjestäneet vuosittain elokuulla
seurakuntatapahtuman Sanan Elopäivät. Alun perin tapahtuma alkoi nimellä Sanan hiljaiset
kesäpäivät. Tapahtuma kokosi sotien jälkeisinä vuosikymmeninä suuren joukon osallistujia.
Menneinä vuosina tapahtumaa on yritetty järjestää alueellisena ja sitten enemmän paikallisena
tapahtuma. Tapahtuman tilaisuuksien osallistujamäärät ovat pysyneet vuosittain ennallaan tai
vähentyneet hieman. Elopäivien yhteydessä järjestetyt konsertit ovat koonneet suurimman
osallistujajoukon. Muuten lauantaipäivien tilaisuuksiin on osallistunut 30-100 henkeä per
tilaisuus tilaisuudesta riippuen. Sunnuntaipäivien messuun on osallistunut konsertteja lukuun
ottamatta suurin joukko eli enimmillään noin 250-300 osallistujaa.
Kuluvana vuonna Elopäivien ajankohdaksi oli alustavasti sovittu la-su 26.-27.8. Ajankohdan
sovittaminen ja löytäminen on vuosittain ollut hieman työlästä Kansan Raamattuseuran muiden
tapahtumien ja alueen muiden tapahtumien (mm. Saaren orpokotijuhlat) vuoksi. Edellä
mainittuna viikonloppuna yksi kappeliseurakunnan papeista on lomalla ja aluekappalainen on
seurakuntaretkellä. Kuluvana vuonna Kerimäellä on alkukesällä reformaation merkkivuoden
päätapahtuma Kirkko täyteen la-su 10.-11.6.
Aluekappalainen on neuvotellut Kansan Raamattuseuran edustajien kanssa tilanteesta.
Neuvottelujen myötä on päädytty suunnitelmaan, jossa Sanan Elopäivien osalta pidetään edellä
mainituista seikoista johtuen välivuosi. Sanan Elopäivien sijasta järjestetään Kansan
Raamattuseuran kirkkopyhä su 27.8. Ohjelmassa on messu Isossa kirkossa, lounas ja
päivätilaisuus seurakuntakodilla. Kerimäen Mieslaulajien kanssa sovittu ja Elopäivien
yhteyteen ajateltu konsertti toteutetaan oma tapahtumanaan.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto merkitsee tiedoksi kesän 2017 suunnitelmat Elopäivien sijasta toteutettavasta
kirkkopyhästä.
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Kappelineuvosto keskustelee tavoista, joilla voitaisiin jatkossa toteuttaa kokoavia ja
mahdollisesti uusia ihmisiä tavoittavia tapahtumia.
Päätös:
Kappelineuvosto merkitsee tiedoksi kesän 2017 suunnitelmat Elopäivien sijasta toteutettavasta
kirkkopyhästä 27.8. (KRS:n/Elopäivien kirkkopyhä), jonka ohjelmassa: messu Isossa kirkossa,
lounas ja päivätilaisuus seurakuntakodilla.
Kerimäen Mieslaulajien kanssa sovittu konsertti toteutetaan omana tapahtumanaan lauantaina
26.8. tai aluekappalainen selvittää muuta ajankohtaa aikaisemmin elokuulla.

23 §

JUMALANPALVELUSRYHMIEN TOIMINNAN JATKAMINEN
Savonlinnassa (tuomiokirkon messut) ja Kerimäellä on kokeiltu ja toteutettu
jumalanpalvelusryhmien toimintaa. Niiden kautta voidaan parhaassa tapauksessa vahvistaa
jumalanpalveluselämää sekä kasvattaa myös osallistujamääriä- Ryhmien toiminta vaatii
kuitenkin aluekappalaisen vahvaa työpanosta ja ajan varaamista siihen sekä seurakuntalaisten
mukaan lähtemistä ja innostumista kirkkoväärteinä ja ryhmien jäseninä toimimiseksi. Asiaan
vaikuttaa osaltaan se, millaiset työvoimaresurssit ovat käytettävissä.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Keskustellaan jumalanpalvelusryhmien toiminnan jatkamisesta.
Päätös:
Pyritään jatkamaan jumalanpalvelusryhmien toimintaa syyskaudelta alkaen.

24 §

MUUT ASIAT
1. Kaatuneitten muistopäivän seppelten lasku ja laskijat
Päätös:
Kaatuneitten muistopäivän 21.5. seppelten laskijoina Marja Sisko Nousiainen tai Merja
Immonen ja Poku Sihvonen
2. Ehtoollisavustajat Kerimäen kappeliseurakunnassa
Päätös:
Kartoitetaan ehtoollisavustajien tilannetta. Kirkkoherran tekee päätöksen ehtoollisen
avustamisesta. Tällä hetkellä maallikoista/seurakuntalaisista ehtoollisavustajana toimii vain
Tapani Hannonen, lisäksi joillakin työntekijöillä oikeus avustaa. Uusia avustajia on vaikea
löytää.
3. Keskustelu Kerimäen lähetyssihteerin työsuhteesta
Päätös:
Keskusteltiin Kerimäen lähetyssihteerin työajallisesta työsuhteesta, voisiko olla järkevämpi
hoitaa virkana työaikoja ajatellen. Valmistellaan seuraavaan kokoukseen.
4. Ikäkausisynttärit
Päätös:
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5. Talkoot Tavisalossa
Päätös:
Järjestetään siivous- ja pihatalkoot Tavisalossa maanantaina 15.5. klo 17.00 varapäivänä 22.5.
6. Rantasalmen ja Kerimäen kappelineuvostojen yhteinen tapaaminen
Päätös:
Järjestetään Rantasalmen ja Kerimäen kappelineuvostojen yhteinen tapaaminen alkusyksyllä.

25 §

TIEDOKSI KAPPELINEUVOSTOLLE
1. Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 23.2.2017 ja 4.4.2017
http://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkoneuvosto
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

26 §

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