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Maanantai 11.10.2021 klo 15.00-17.00
Kerimäen seurakuntakoti

Saapuvilla

(x) Loikkanen Toivo
puheenjohtaja
(x) Hannonen Tapani
varapuheenjohtaja
jäsenet
(-) Huoman Mika
(x) Kujamäki Päivi
(x) Malinen Riitta
(-) Muhonen Iikka
(x) Nousiainen Marja Sisko
kokouksen sihteeri
(x) Sihvonen Poku
(x) Uimonen Anna-Liisa
poistui kello 16.50
________________________________________________________________________________
Poissa:
Mika Huoman
Iikka Muhonen
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:

§ Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat:

§§ 30-39

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

________________________
Päivi Kujanmäki
pöytäkirjan tarkastaja

______________________
Riitta Malinen
pöytäkirjan tarkastaja
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30 §
KOKOUKSEN AVAUS
Aluekappalainen Toivo Loikkanen avasi kokouksen puhumalla uskosta ja epäuskosta. Uskon jakolinja menee meillä omassa sydämessä. Lisäksi hän puhui Paavalin ohjelmajulistuksesta ja uskon valosta.
Kokouksen aluksi kävi esittelemässä itsensä seurakuntamestarin sijaisuuden aloittanut Sami Liukku.
Hän kertoi koulutuksistaan ja työtehtävistään ennen tämän tehtävän aloittamista.
31 §
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 edellä nähtävinä listattuina. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
32 §
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:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Kujamäki ja Riitta Malinen. Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin kappelineuvoston jäsen Marja Sisko Nousiainen.
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33 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Sivu 3

Päätös:
Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
34 §
SEURAKUNNAN STRATEGIA JA KIINTEISTÖSTRATEGIA 2021-25
Seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi 27.10.2020 seurakunnan uuden strategian 2021-25 ja samalle ajalle kiinteistöstrategian (liitteet).
Strategian arvoiksi on kirjattu: rakkaus, rauha, rohkeus.
Painopistealueina ovat:
1.Nostamme sanoman esiin
2.Kohtaamme ihmisen
3.Vastuutamme ja osallistamme seurakuntalaisia
4.Huolehdimme ympäristöstä
Seurakunnan strategiassa on edellisten lisäksi visio ja toiminta-ajatus sekä toimintaympäristön kuvaus. Strategia on kuvattu yhden sivun kaaviolla ja sen asiat on avattu laajempana tekstinä strategiaasiakirjassa. Uusia painopistealueita edelliseen strategiaan verrattuna ovat painopistealueet 3 ja 4.
Kiinteistöstrategiassa on kuvattu kiinteistöihin liittyen toimintamalli, nykytila ja tulevaisuuden tarpeet sekä listattu säilytettävät ja myytävät kohteet.
Kappelineuvosto antoi strategioihin lausunnon 8.9.2020 (§36). Siinä kappelineuvosto ottaa kantaa
mm. Tavisalon kesäkodin alueen osalta ja henkilöstöön liittyen tiettyjen virkojen tarpeen osalta.
Seurakunnan strategiat ohjaavat suunnittelua strategiakaudella 2021-22.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto keskustelee strategioista ja merkitsee ne tiedoksi.
Päätös
Kappelineuvostossa keskusteltiin strategioista ja merkittiin ne tiedoksi. Esille nousi vapaaehtoistyö
seurakunnassa ja heidän perehdyttäminensä sekä yleisesti seurakunnan henkilöstö.
§35
KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022
Kappeliseurakunnan ohjesäännössä määrätään:
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;
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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.
Toiminta- ja taloussuunnitelmasta sanotaan erityisesti momentissa 4 ja siihen liittyvät myös momentit 1,2,3,5,8,9.
Aluekappalainen on koonnut toiminta- ja taloussuunnitelman työntekijöiden työaloilleen tekemistä
suunnitelmista sekä laatinut ns. yleisen seurakuntatyön tehtäväalueiden (jumalanpalveluselämä,
hautaan siunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, aikuistyö, muut seurakuntatilaisuudet) toimintaja taloussuunnitelmat vuodelle 2022. Suunnitelmissa on huomioitu seurakunnan uusi strategia vuosille 2021-25.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman ja antaa sen kirkkoneuvostolle tiedoksi.
Mikäli kappelineuvosto esittää työalojen suunnitelmiin muutoksia, ne annetaan tiedoksi työalojen
johtaville viranhaltijoille.
Päätös:
Kappelineuvostossa käsiteltiin toiminta- ja taloussuunnitelma ja päätettiin antaa sen tiedoksi kirkkoneuvostolle.
§36
KAPPELINEUVOSTOLLE OSOITETUN MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN
TÄYDENTÄMINEN
Kappelineuvostolle on osoitettu 10 000€ määräraha. Sen käyttösuunnitelma on käsitelty 1.2.2021 ja
tuolloin päätettiin määrärahan käytöstä.
Sitä on käytetty 4.10.2021 mennessä 4770,96€.
Päätösesitys (aluekappalainen)
Kappelineuvostossa keskustellaan määrärahan loppuosan käytöstä ja päätetään siitä.
Päätös
Joulupuuro tarjotaan ja siihen varataan 500€
Paitoja (kirkkot-paidat) tilataan lisää
1000€
Lapsiperheiden joulukassit 20€/kassi
1000€
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§37
MUUT ASIAT
Kappelineuvoston jäseneksi on valittu Riitta Malinen pois jääneen Teija Litmasen tilalle.
Varajäseneksi on kysytty ja antanut suostumuksen Eeva Mielonen. Kirkkovaltuusto tekee valinnan.
Seurakunnan metsäilta keskiviikkona 20.10.2021 kello 18.00.
§38
TIEDOKSI KAPPELINEUVOSTOLLE
Henkilöstöjärjestelyt, kirkkoneuvosto 14.9.2021 (liite)
Liitteessä mainittu nuorisotyönohjaajan sijainen Soile Koistinen ilmoitti, ettei voikaan tulla tehtävään.
Huosio-työryhmän perustaminen, kirkkoneuvosto 14.9.2021 (liite)
Aikuis-, jumalanpalvelus- ja musiikkityön työryhmän muistio 15.9.2021 (liite)
Annetaan jatkossa tiedoksi kappelineuvostolle myös lähetystyön työryhmän muistiot.
Hallintoelinten kokousten pöytäkirjat edellisen kokouksen 9.8.2021 jälkeen:
Kirkkoneuvoston pöytäkirjat:
https://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuuston pöytäkirjat:
https://www.savonlinnanseurakunta.fi/paatoksenteko/kirkkovaltuuston-esityslistat-ja-poytakirjat
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
39 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja Toivo Loikkanen päätti kokouksen kello 17.00.
Ohjesääntö 14 § Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.

