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Kokousaika:
Kokouspaikka:

Maanantai 11.2.2019 klo 17.00 – 19.05
Kerimäen seurakuntakoti

Saapuvilla olleet
jäsenet:

Loikkanen Toivo, pj
Hannonen Tapani, vpj
Huoman Mika
Kujamäki Päivi
Litmanen Teija
Muhonen Iikka kello 17.55.saakka § 17 aikana poistui
Nousiainen Marja Sisko kokouksen sihteeri
Sihvonen Poku
Uimonen Anna-Liisa

Poissa:

Mononen Sylvi, kiinteistöpäällikkö

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus:

§ 13 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat:

§§:t 12 - 21, sivut 7 – 11.

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

________________________
Päivi Kujamäki
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Kokouksen aluksi lauloimme virrestä 428; 1,4 ja 5 säkeistöt. Kylväjän toimintaa vertauskuvallisessa muodossa kuulimme ja pienestä rukouskirjasta rukouksen maanantaille. Puheenjohtaja
aluekappalainen Toivo Loikkanen avasi kokouksen.

13 §

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:
Kerimäen kappelineuvosto todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

14 §

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 Päivi Kujamäki ja Teija Litmanen.
Pöytäkirja pitäjäksi valittiin kappelineuvoston jäsen Marja Sisko Nousiainen.
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Jaettu esityslista hyväksyttiin kokoukselle työjärjestykseksi lisättynä muut asiat kohtaan kinkerisuunnitelmat, SPR:n ystäväpalvelun juhla, kutsu kappelineuvostoille ja kirkkopiirille 8.4.2019
Kerimäellä ja kappelineuvoston jäsenille Kotimaa lehden tilaus.

16 §

JÄSENTEN VALINTA KAPPELINEUVOSTON ASETTAMIIN TYÖRYHMIIN
Kappelineuvoston päätti kokouksessaan 28.1.2019 asettaa avukseen kolme työryhmää eli: kasvatuksen työryhmä ja lähetystyön työryhmä sekä kolmas työryhmä muita tehtäviä varten. Työryhmiin valitaan 4-6 jäsentä. Edelleen kappelineuvosto päätti, että kolmannen työryhmän nimi
päätetään jäseniä työryhmiin valittaessa.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto valitsee kappeliseurakunnan (kappelineuvoston) ohjesäännön 12§ 2 mom. ja
kappelineuvoston päätöksen 28.1.2019 mukaisesti jäsenet työryhmiin.
Kappelineuvosto päättää, että kolmas työryhmä nimetään aikuistyön työryhmäksi. Työryhmän
tehtäviin kuuluvat myös jumalanpalveluselämän tehtävät.
Päätös:
Kappelineuvosto päätti valita seuraavat henkilöt asettamiinsa työryhmiin ja nimetä kolmannen
työryhmän aikuistyön työryhmäksi. Edelleen kappelineuvosto päätti, että työryhmät voivat
täydentää itseään 1-2 jäsenellä. Tästä on informoitava kappelineuvostoa.
1) Kasvatuksen työryhmä, valittiin: Laura Hannonen, Päivi Manninen, Vesa Sairanen, Paula
Huovinen ja kappelineuvoston jäsenistä Anna-Liisa Uimonen ja työntekijöistä vastuuhenkilönä Salla Snell, Sanni Rissanen sekä lastenohjaajat.
2) Lähetyksen työryhmä, valittiin: Riitta Malinen, Seija Kuutti, Eila Pesonen, Satu Mäkäläinen, Eeva Mielonen ja kappelineuvoston jäsenistä Marja Sisko Nousiainen sekä työntekijöistä vastuuhenkilönä Anni-Maria Aronen.
3) Aikuistyön työryhmä, valittiin: Päivi Kujamäki, Yrjö Eeva, Teija Litmanen ja Poku Sihvonen sekä työntekijöistä vastuuhenkilöinä Aluekappalainen Toivo Loikkanen ja kanttori Maria Padatsu.

17 §

KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2018
Kappelineuvoston ohjesäännössä sanotaan:13 §
Kappelineuvoston on annettava kirkkoneuvostolle vuosittain sen määräämää ajankohtaan
mennessä kertomus kappeliseurakunnan edellisen vuoden toiminnasta. Kertomuksesta on
soveltuvin osin voimassa, mitä kirkkoneuvoston toimintakertomuksesta säädetään ja määrätään.
Aluekappalainen on valmistellut kappeliseurakunnan työntekijöiden kanssa toimintakertomuksen vuodelta 2018. Kappelineuvoston käsittelemän toimintakertomuksen lisäksi on sovittu, että
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seurakunnan yhteiseen toimintakertomukseen tulee kappelineuvoston tehtäväalueen toimintakertomus sekä yhden sivun tiivistelmä koko toimintakertomuksesta.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto käsittelee toimintakertomuksen vuodelta 2018 ja antaa sen kirkkoneuvostolle.
Päätös:
Käsiteltiin Kerimäen kappeliseurakunnan toimintakertomus, kappelineuvoston toiminta ja tavoitteiden toteutuminen sekä tiivistelmä toimintakertomuksesta. Lisätään kertomukseen kirkkomusiikin kertomusosuus sen valmistuttua. Lähetetään kertomukset kirkkoneuvostolle tiedoksi.

18 §

KAPPELINEUVOSTON JA TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEINEN ILTA
Kappelineuvoston toimintakausi on alussa seurakuntavaalien jälkeen. Kappeliseurakunnan
työntekijät ovat kappeliseurakunnan työkokouksessa ehdottaneet, että järjestettäisiin uuden
kappelineuvoston ja työntekijöiden yhteinen tapaaminen. Asia oli esillä jo kappelineuvoston
kokouksessa 28.1.2019.
Ajankohdaksi tulee valita sellainen päivä tai ilta, jolloin suurin osa työntekijöistä tai mieluiten
kaikki pääsevät osallistumaan.
Päätösesitys (aluekappalainen)
Kappelineuvosto päättää, että pidetään kappelineuvoston ja työntekijöiden yhteinen ilta ja että
aluekappalainen ja kappelineuvoston varapuheenjohtaja suunnittelevat illan ohjelman. Ohjelman osalta kuullaan myös työntekijöiden toiveita ja ideoita.
Illan yhteydessä voidaan pitää lyhyt kappelineuvoston kokous tai ilta vastaa kappelineuvoston
jäsenten osalta yhtä kokousta.
Päätös:
Kappelineuvosto päätös on pitää ilta keskiviikkona 8.5.2019 kello 16.00.

19 §

MUUT ASIAT
1) Kinkerisuunnitelma; rajattu määrä, pidetään ennen pääsiäistä kaikki, toteutus tapahtuu
kyläkinkeri tai kinkerisapluunaa hyväksi käyttäen. Jatkossa pyritään kinkeritoiminta
suunnittelemaan jo syksyllä kevättä varten.
2) Suomen punainen risti ystäväpalvelu täyttää Kerimäellä 40 vuotta ystävänpäivänä
14.2.2019 juhlan pitäen. Aluekappalainen Toivo Loikkanen ja Poku Sihvonen menevät
onnittelemaan.
3) Kappelineuvostojen ja kirkkopiirin piirineuvoston jäsenten ilta 8.4.2019 kello 17–20.
17.00 Kahvi
17.30 alkuvirsi ja rukous
17.35 yhteinen ohjelma, sisältää keskustelua (kappeliseurakuntien rooli, määrärahat).
19.30 Yhteenveto illasta ja iltahartaus, jonka pitävät Teija Litmanen ja Päivi Kujamäki
4) tulevat kokoukset; ei tehty päätöksiä. On em. 8.4. ja 8.5. illat, tarpeen mukaan kokous
maalis-huhtikuulla.
5) Kotimaa lehden tilaaminen kappelineuvoston jäsenille, selvitetään asia.
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TIEDOKSI KAPPELINEUVOSTOLLE
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 30.1.2019
https://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkoneuvosto
Seurakuntakodin alakerran lattiaremontin valmistuminen
Remontin tulokseen on mahdollisuus tutustua kokouksen jälkeen.

21 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja Toivo Loikkanen päätti kokouksen kello 19.05.
Ohjesääntö 14 §
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä
oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.
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