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Kokousaika:
Kokouspaikka:

Maanantai 10.6.2019 klo 16.00 – 18.52
Kerimäen seurakuntakoti

Saapuvilla olleet
jäsenet:

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

Poissa:

Sylvi Mononen kiinteistöpäällikkö

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus:

§ 13 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat:

§§:t 22 - 33 , sivut 12 – 18

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 ___ / ___ 2019

________________________
Iikka Muhonen

______________________
Poku Sihvonen
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22 §
KOKOUKSEN AVAUS
Kappeliseurakunnan kappalainen, puheenjohtaja Toivo Loikkanen avasi kokouksen laulettuamme suvivirren neljä ensimmäistä säkeistöä.

23 §
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 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:
Kappelineuvoston kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
24 §
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 tarkistajiksi valittiin Iikka Muhonen ja Poku Sihvonen.
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Kappelineuvoston kokouksen sihteeriksi valittiin kappelineuvoston jäsen Marja Sisko
Nousiainen
25 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Jaettu esityslista hyväksyttiin kokoukselle työjärjestykseksi.
26 §
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. Katselmukseen on kutsuttu mukaan Savonlinnan seurakunnan
ylipuutarhuri Pasi Inkinen, työnjohtaja Olli Vilkko ja kirkkoherra Sammeli Juntunen.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto suorittaa hautausmaakatselmuksen ylipuutarhurin sekä muiden viranhaltijoiden kanssa ja antaa sen kirkkoneuvostolle tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten.
Päätös:
Kappelineuvosto suoritti hautausmaiden katselmuksen. Mukana katselmuksessa oli kutsuttuna ylipuutarhuri Pasi Inkinen.
Tehtiin seuraavia huomioita hautausmaiden suhteen:
Yleisilme oli siisti. Talvi oli poikkeuksellinen oksien katkeamisen ja pudonneiden roskien
suhteen. Hautausmaille jouduttiin asettamaan varoitusmerkkejä poikkeuksellisesta sääolosuhteiden tuomasta vaarasta liikkua hautausmailla.
Hoitohaudoilla käytetään alta kastelevia altaita, ne vähentävät määrällisesti kastelutyötä
merkittävästi. Hoitohaudoille saapuvat Marketat, pekonit ynnä muut kukat, reunakukiksi
harmaa lehdet, mutta huomattavaa on kasvien bakteerivapaus. Kukat saapuvat 11.6.2019
ja samalla alkaa kukkien istutus haudoille. Sankarihaudoille istutetaan ruusupekoniat entiseen malliin. Hautahoitomäärät ovat pysyneet suunnilleen ennallaan. Kesäaikana on kuusi
tekijää hautausmailla. Aloituksissa ja lopetuksissa on eriaikaisuutta. Ensimmäiset ovat
aloittaneet toukokuun alussa ja ovat lokakuun loppuun työssä. Yksityisiä haudanhoitoja on
suhteellisen vähän verrattuna seurakunnan tekemään työhön. Istutukset ja yleisesti ottaen
hautausmaat laitetaan kaikella tapaa kuntoon ennen juhannusta ja ovat tuolloin ilo silmälle. Todettakoon vielä, että nurmikonleikkausta Kerimäellä on useita hehtaareja.
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Vanhalla hautausmaalla oleva vesisäiliö tullaan puhdistamaan ja käsittelemään uudella
maalipinnalla.
Aikanaan on tehty aloite uurnahautausalueen perustamisesta Kerimäelle.
Hallinnollinen käsittely tarvitsee ohjesäännön muuttamisen ja käsittelemisen kirkkoneuvostossa ja edelleen päätöksen alistamisen tuomiokapitulille.
Uurnahautausalue on katsottu soveltuvan parhaiten uudelle hautausmaalle. Tutustuttiin
paikan päälle alueeseen. Kesän aikana aloitetaan alustavia töitä alueella liittyen kahteen
puuhun ja kantoihin. Pyritään mahdollisuuksien mukaan tekemään omana työnä. Lisäksi
kerrotaan kuntalaisille alueesta ja sen käytöstä pidettävässä infotilaisuudessa.
Alue jakautuu uurnahautapaikkojen alueeseen ja sirottelualueeseen (muistolehto); viimeksi
mainittu vaatii myös sopivan paaden hankkimisen. Paateen kiinnitetään muistolehtoon
haudattujen vainajien nimilaatat.
27 §
KOLEHTISUUNNITELMA HEINÄ-JOULUKUULLE
Kirkkoneuvosto on vahvistanut seurakunnan kolehtisuunnitelman ajalle 7.7. - 31.12.2019.
Kerimäen kappelineuvosto on aikaisemmin sähköpostin välityksellä sekä kokoontumisessa 15.5.2019 antanut lausuntonaan Kerimäen omat kolehtikohteet.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto merkitsee vahvistetun kolehtisuunnitelman (liite) tiedoksi.
Päätös:
Kappelineuvosto kävi läpi vahvistetun suunnitelman ja merkitsi sen tiedoksi.
28 §
KESKUSTELUA KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN VISIOSTA JA
TOIMAMINTA-AJATUKSESTA
Kappeliseurakunnan työyhteisö on suunnitteluaamupäivänsä yhteydessä 15.5.2019 työstänyt aluekappalaisen johdolla kappeliseurakunnan visiota ja toiminta-ajatusta.
Seurakunnan yhteinen strategia:
Nostamme sanoman esille.
Kohtaamme ihmiset.
Nämä kaksi edellistä läpäisevät kaiken toiminnassa ja sen suunnittelussa.
Kerimäen kappeliseurakunta on (toiminta-ajatus/visio)
toimiva, nuorekas, elävä, lämmin, armollinen, hoitava, rukoileva ja sanaa esillä pitävä seurakuntayhteisö.
Sen toiminta on rohkaisevaa, elämän rosoisuuden ja erilaisuuden hyväksyvää, tavallisen
elämän rinnalla kulkevaa ja lapsiystävällistä.
Toiminta on kutsuvaa, tavoittavaa ja yhteistyöhön hakeutuvaa. Työtä tehdään yhdessä seurakuntalaisten ja yhteistyötahojen kanssa, ”yhteen hiileen puhaltaen”.
Kynnys kaikkeen toimintaan pidetään matalana.
Kerimäen kappeliseurakuntayhteisön keskeiset arvot ovat:
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avoimuus ja yhteisöllisyys
rehellisyys
aitous
erilaisten näkemysten ja ihmisten hyväksyminen (suvaitsevaisuus)
huolenpito työntekijöistä ja toiminnan piirissä olevista

Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto keskustelee työntekijöiden työstämästä visiosta ja toiminta-ajatuksesta ja
halutessaan täsmentää niitä.
Päätös:
Kappelineuvosto suhtautuu myönteisesti esitettyyn visioon ja toiminta-ajatuksiin. Syksyllä
paneudutaan laajennetulla kokoonpanolla tähän teemaan. Asian tiimoilta voidaan järjestää
esimerkiksi seurakuntailta, jossa ovat mukana luottamushenkilöt ja työntekijät.

29 §
KESKUSTELUA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISESTA JA SEURAKUNTATYÖSTÄ (Kirkkoneuvosto 21.5.2019 § 102)
Seurakunnan luottamushenkilöt (kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto) ovat kirkkoherran ja
talousjohtajan johdolla olleet koolla hallinnon seminaaripäivässä ja työstäneet ideoita seurakunnantoiminnan suuntaviivoiksi sekä seurakunnan talouden tasapainottamiseksi. Seurakunnan tulos on ollut jo neljänä vuotena peräkkäin alijäämäinen. Kirkkohallituksen ohje
on, että alijäämää saisi olla kolmena peräkkäisenä vuotena tai enintään viitenä. Talousjohtaja oli valmistellut kirkkoneuvostolle eri vaihtoehdoista esityksen tasapainotus-toimiksi.
Kirkkoneuvosto päätti kuitenkin, että asiaa valmistellaan edelleen ja että se käsitellään
syksyllä uudelleen.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto keskustelee seurakunnan talouden tasapainottamisesta ja seurakuntatyöstä.
Päätös:
Kappelineuvosto keskusteli talouden tasapainotukseen liittyvistä asioista. Erityisesti keskusteltiin myös kirkosta eroamisesta, kirkon jäsenyydestä ja kirkon jäsenyyden vahvistamisesta sekä ”jäsenhankinnasta”. Kirkkoneuvosto käsittelee talouden tasapainotusta loppukesällä sekä tekee esityksen myös seurakunnan veroprosentista.
30 §
KAPPELINEUVOSTOLLE OSOITETUN MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA
Kappelineuvosto on vuoden alussa päättänyt sille osoitetun 10.000€ määrärahan käyttösuunnitelmasta seuraavasti (Kerimäen kappelineuvosto 28.1.2019 § 7):
Kappelineuvoston kokouspalkkiot ja matkakulut 2000€
Kasvatuksen työryhmän toiminnan tarpeisiin 1400€
Lähetystyön työryhmän toiminnan tarpeisiin 700€
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NN Työryhmän toiminnan tarpeisiin 700€
Tankkauspaikka-toimintaprojektin lounaisiin (tarvikkeet) 600€
Kukkalaitteiden hankintaan varataan 400€, sankarihaudoille kaatuneiden muistopäivänä
ja 6.12
”Hän vaelsi kylästä kylään” näytelmäesitykseen 400€
Kirkkokyyti Savonlinnan keskustaan (kevät) 300€
Pääsiäiskahvit (Kaivopirtti ja St1:n kahvio, noin 100 hlö x 3€) 500€
Yhteensä 7000€
Kappelineuvosto päättää keväällä tai viimeistään kesän lopulla määrärahan loppuosan
käytöstä.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto päättää jäljelle jäävän määrärahan käytöstä. Asia esitellään kokouksessatarkemmin.
Päätös:
Kappelineuvosto kävi määrärahan toteutumaraportin läpi (liite) ja totesi, että syksyllä päätetään kappelin määrärahan loppuosan käyttö. Todettiin, että määrärahalla on jo saatu paljon toimintaa ja tapahtumia. Todettiin edelleen, että määrärahan käyttäminen työryhmien
kautta on toimiva tapa.
31.§
MUUT ASIAT
1. Kesäajan toiminta
Kesäajan toiminta on esillä seurakuntauutisissa ja somekanavilla ja kirkollisissa viikoittain. Kesällä on runsaasti erilaista toimintaa. Kirkko on avoinna entiseen tapaan
kesä-elokuun. Kallunmäen kesämessu on su 23.6. klo 10 kansanlaulumessuna ja
Huosion messu on su 1.9. klo 13 (sadon ja leivän siunaaminen, luontokirkko).
2. Syksyn kokoukset
Maanantaina 16.9.2019 kello 16.00 on seuraava kokous Kerimäen seurakuntakodilla.
3. Kallunmäen vanhan hautakatoksen katon kunnostaminen
Hautakatoksen katto on heikkokuntoinen, tarvitsee korjauksen. Pyritään korjaamaan
talkootyönä olemassa olevan mallin pohjalta, seurakunta voi osallistua materiaalikustannuksiin.
32 §
TIEDOKSI KAPPELINEUVOSTOLLE
Hallintoelinten kokousten pöytäkirjat
https://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkoneuvosto: 19.2., 26.3., 23.4. ja 21.5.2019
https://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkovaltuusto: 12.2. ja 28.5.2019
Päätös: Kappelineuvostolle annettu tiedoksi.
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33 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja Toivo Loikkanen päätti kokouksen kello 18.52
Ohjesääntö 14 §
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä
oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.

