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Maanantai 10.5.2021 klo 16.00 – 17.45
Kerimäen seurakuntakoti

Saapuvilla

(x) Loikkanen Toivo
puheenjohtaja
(x) Hannonen Tapani
varapuheenjohtaja
jäsenet
(-) Huoman Mika
(x) Kujamäki Päivi
(x) Litmanen Teija
(x) Muhonen Iikka
(x) Nousiainen Marja Sisko
kokouksen sihteeri
(x) Sihvonen Poku
(x) Uimonen Anna-Liisa
________________________________________________________________________________
Poissa:
Mika Huoman

Laillisuus ja päätösvaltaisuus:

§ 12 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat:

§:t 11 - 19

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 ___/___2021

________________________
Poku Sihvonen
pöytäkirjantarkastaja

______________________
Anna-Liisa Uimonen
pöytäkirjantarkastaja

SAVONLINNAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA
2/2021

Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto
kappelineuvosto
10.5.2021

Sivu 2

11 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Toivo Loikkanen avasi kokouksen lukemalla 9.5. rukoussunnuntain ja äitienpäivän
kohdalle sattuvan psalmitekstin 40 ja toivoen rukouksen sanoin hyvää keskustelua.
12 §
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:
Läsnäolijat ovat listattuna. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
13 §
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 Poku Sihvonen ja Anna-Liisa Uimonen sekä pöytäkirjan pitäjäksi
kappelineuvoston jäsen Marja Sisko Nousiainen.
14 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
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Päätös:
Esityslista hyväksyttiin kokoukselle työjärjestykseksi lisäämällä kohtaan muut asiat ajankohtaisia
asioita: tapulin toiminta, koirapuisto, isonkirkon asiat.
15 §
KOLEHTISUUNNITELMA HEINÄ-JOULUKUU (kappelineuvoston lausunto)
Kappelineuvoston (kappeliseurakunnan) ohjesäännön mukaan kappelineuvoston tehtävänä on mm.
antaa lausunto seurakunnan kolehtisuunnitelmasta (Kappelineuvoston ohjesääntö § 12, mom. 6).
Seurakunnan seuraava kolehtisuunnitelma on valmisteltu kaudelle heinä-joulukuu. Aluekappalainen
on valmistellut
suunnitelmaan Kerimäen kirkkokolehdit, jotka kolehtikohteiltaan eroavat tuomiokirkossa kerättävistä kolehdeista. Ne nousevat Kerimäen perinteistä tai liittyvät johonkin vietettävään kirkkopyhään
tai tapahtumaan.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto käsittelee kolehtisuunnitelman ja antaa sen lausuntonaan kirkkoneuvostolle.
Päätös:
Kappelineuvosto käsitteli kolehtisuunnitelman ja hyväksyi sen annettavaksi kirkkoneuvostolle.
16 §
KAPPELINEUVOSTON EDUSTAJA HUOSIO-TYÖRYHMÄÄN
Seurakunnan kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 23.3.2021 (§ 45) Huosion alueelle esitettyä,
Metso-ohjelman mukaista suojelualuetta. Seurakunnan Metsätyöryhmä esitti kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi ELY-keskuksen tekemän esityksen luonnonsuojelualueen (32,5 ha) perustamiseksi
Pappilanmaa-tilalle 740-565-1-211. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle
suojelualueen perustamista. Asia on tulossa lähiaikana kirkkovaltuuston päätettäväksi.
Suojelualueen perustamiseen liittyvän hallinnollisen prosessin aikana ja sitä edeltäneen julkisen
keskustelun pohjalta seurakunnassa aloitettiin kirkkoherran johdolla miettimään suojelualueen ja
Huosion alueen hyödyntämistä seurakunnan toiminnassa. Alustavissa pohdinnoissa syntyi työnimi
Kirkkometsä ja ajatus siitä, että aluetta halutaan nostaa esille ja toteuttaa siellä monenlaista toimintaa. Järjestetyn toiminnan ohella suojelualue toimii luonnollisesti edelleen seurakuntalaisten, alueen
ihmisten ja alueelle tulevien matkailijoiden virkistysalueena ja luontokohteena.
Huosion alueella on jo menneinä vuosikymmeninä ja myös viime vuosina toteutettu partiotoimintaa. Lisäksi Huosion majan läheisyydessä oleva metsäkirkkopaikka on ollut käytössä vuosittaisissa
sadonkorjuu- ja luontokirkoissa. Viime vuoden 2020 adventtina Huosiossa järjestettiin koko seurakunnan ensimmäinen yhteinen adventtivaellus ja -hartaus. Myös alueen lähistöllä olevat yritykset
ovat käyttäneet aluetta retkeilytoiminnassa.
Kirkon toimintaan ja ihmisten elämätapojen ja -arvojen muutoksiin liittyen on noussut vahvasti
esille luonnon merkitys. Luonnossa liikkuminen eri tavoin on ollut erityisen suosittua koronavuoden aikana. Luontoon liittyvät teemat ovat olleet esillä mm. ilmastokeskustelussa ja ihmisen henkisten sekä hengellisten tarpeiden tyydyttämisen osalta.
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Huosion alueen ja Kirkkometsän toiminnan kehittämiseen ja koordinoimiseen liittyvissä keskusteluissa on noussut esille ajatus työryhmän perustamisesta. Kirkkoneuvosto voi perustaa työryhmiä
tiettyjä tarpeita ja toimintoja varten toimikuntia (KJ 9 § 4). Kirkkoherra Sammeli Juntunen antoi
Kerimäen aluekappalaisille, rovasti Toivo Loikkaselle tehtäväksi miettiä ja valmistella työryhmän
perustamista.
Huosio-työryhmän (toimikunta) tehtäväksi on ajateltu kehittää ja koordinoida Huosioon perustettavan suojelualueen ja Huosion alueen käyttöä ja toimintaa osana seurakunnan toimintaa. Työryhmän
toiminnan painopiste on toiminnassa ja seurakuntalaisten ja alueen ihmisten ideoitten ja toiminnan
mahdollistajana ja koordinoijana.
Työryhmään tulisi valita sopiva kokoonpano jäseniä edellä mainitun tehtävän edistämiseksi. Siinä
voisivat olla esimerkiksi: Kerimäen aluekappalainen, kiinteistöpäällikkö, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, 1-2 kirkkovaltuuston jäsentä, Kerimäen kappelineuvoston edustaja, partiolaisten (Savon Saukot) edustaja, Pyhät Polut vaelluskerhon edustaja sekä mahdollisesti alueen yritysten edustaja ja luonnonsuojelutahojen edustaja.
Päätösesitys:
Kappelineuvoston antaa lausunnon työryhmän (toimikunnan) perustamisesta ja kokoonpanosta sekä
nimeää Kerimäen kappelineuvoston edustajan (aluekappalaisen lisäksi) Huosio-työryhmään.
Päätös:
Kappelineuvosto antaa lausuntonaan, että se nimeää kappelineuvoston edustajaksi aluekappalainen
Toivo Loikkasen Huosio-työryhmään. Muita seikkoja; työryhmän kokoa ei kasvateta turhan suureksi. Asiantuntijoita ja erialojen yrittäjiä voidaan kutsua kuultavaksi tarvittaessa. Huosio-työryhmä
toivotaan olevan luonteeltaan osallistava ryhmä. Tämä päätös tehdään ehdollisena. Seurakunnan
kirkkovaltuusto tekee lähiaikana päätöksen suojelualueen perustamisesta.
17§
KAPPELISEURAKUNNAN KESÄKAUDEN TOIMINTA
Kappelineuvoston ohjesääntö § 12:
Kappelineuvoston tehtävänä on
1) seurata ja edistää kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää sekä tehdä
kirkkoneuvostolle sitä koskevia esityksiä ja aloitteita;
9) koordinoida kappelin alueen osalta seurakunnallista toimintaa suhteessa koko seurakunnan työalojen toimintaan.
Seurakunnan kokoava toiminta on ollut tauolla koronapandemian vuoksi joitakin jaksoja lukuun ottamatta kuluneen reilun vuoden aikana. Koronatilanne on kuitenkin menossa parempaan suuntaan
eli tartunnat ovat vähentyneet ja rokotukset ovat edenneet hyvää vauhtia. Maan hallitus julkisti huhtikuulla koronaexit-hahmotelman, jossa on hahmoteltu yhteiskunnan eri toimintojen avaamista ja
rajoitusten purkamista. Seurakunnan tekemät toimintalinjaukset on tehty Itä-Suomen AVI:n ja alueen sairaanhoitopiirin Sosterin linjausten ja ohjeiden pohjalta.
Aluekappalainen on koonnut (liite) koosteen Kerimäen kappeliseurakunnan alueelle suunnitellusta
toiminnasta kesäkaudelle 2021. – liite toimitetaan myöhemmin
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Päätösesitys:
Kappelineuvosto keskustelee kesäkauden toiminnasta ja merkitsee laaditun koosteen tiedoksi.
Päätös:
Keskusteltiin kesäkauden toiminnasta ja päätettiin liittää liitteeksi koottu kesätoiminta, joka varmentuu ja täydentyy kappeliseurakunnan 12.5. työkokouksen jälkeen. (liite).
18 §
MUUT ASIAT
1)Seppeltenlaskijat kaatuneiden muistopäivänä 16.5.2021
Seppeleen laskijoina toimivat Päivi Kujamäki ja Poku Sihvonen kaatuneiden muistopäivänä
16.5.2021. Seppelten lasku alkaa kansalaissodan muistomerkillä klo 11.30, josta siirrytään sankarihautausmaalle. Seppeleet laskevat kaupunki ja seurakunta (yhteiset) ja Savonlinnan seudun maanpuolustuskilta.
2)Kallunmäen hautakatoksen kunnostus
Kallunmäen hautakatoksen kunnostus etenee, listaukset tarvittavista tarvikkeista käytössä, sahausasia selvitellään. Tapani Hannonen toimii projektin vastuuhenkilönä.
Keskustelua ajankohtaisista, esille nousevista asioista
3)Tapulin toiminta kesällä; selvittely kesken. Asiaa hoidetaan yhteistyössä kiinteispäällikön
kanssa.
Pyritään saamaan toiminta kesäksi, jolloin myös lähetystyön tuotteet ovat myynnissä Tapulissa.
4)Koirapuisto, paikasta oltu yhteydessä aluekappalaiseen ja muihin seurakunnan edustajiin. Esille
nousseet palaneen vanhan pappilan tontti ja hautausmaan ja lämpökeskuksen lähellä oleva alue. Todettiin, että hautausmaan lähelle toiminta ei sovellu.
5)Ison kirkon asiat
Kappelineuvoston keskusteli Ison kirkon ylläpitoon liittyvistä asioista. Esille nousivat mm. asiat:
Ulkomaalaus on tehty 2009 ja paikoittain huoltomaalaus on ajankohtainen.
Katon korjaushanke odottaa museoviraston lausuntoa. Sen jälkeen asia voi edetä ja toteutunee em.
syystä toivottavasti kesäkautena 2022.
Kappelineuvoston on tehnyt aloitteen sisätilojen maalauksen ja kunnostuksen toteuttamisesta ja esittänyt myös työryhmän/toimikunnan perustamisesta. Muiden kunnostustöiden ohella tulee selvittää
mm. äänentoiston uusimista ja esteettömyyteen liittyviä asioita (onko kulkuramppi mahdollinen).
Kappeliseurakunta on saanut testamenttivaroja kirkon kunnostamista varten ja ensivaiheessa voisi
selvittää muita rahoitusmahdollisuuksia.
18 §
TIEDOKSI KAPPELINEUVOSTOLLE
Hallintoelinten kokousten pöytäkirjat edellisen kokouksen 1.2.2021 jälkeen:
Kirkkoneuvoston pöytäkirjat: 16.2.2021, 23.3.2021, 27.4.2021
https://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuuston pöytäkirjat: 26.1.2021
https://www.savonlinnanseurakunta.fi/paatoksenteko/kirkkovaltuuston-esityslistat-ja-poytakirjat
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Päätösesitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja Toivo Loikkanen päätti kokouksen kello 17.45.
Ohjesääntö 14 § Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.

