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57 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen, jonka aluksi muistettiin merkkipäivää (60
v ja 70 v) viettäneitä kappelineuvoston jäseniä Iikka Muhosta ja Marja Sisko Nousiaista
luovuttamalla heille Kerimäen seurakunnan standaari. Kokouksen aluksi muistettiin myös
merkkipäivää (70 v) viettänyttä Maire Hämäläistä luovuttamalla hänelle ”Kerimäen Ison
kirkon avain” tunnustus kunniakirjoineen.

58 §

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:
Todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

59 §

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. ”
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Päätösesitys:
Kokouksen pöytäkirjan pitäjäksi valitaan kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen.
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

6/2017
Sivu 36

Päätös:
Puheenjohtaja ilmoitti saaneensa kappelineuvoston sihteerinä toimivalta Sylvi Monoselta
tiedon, että hän ei voi toistaiseksi toimia sihteerinä. Valittiin kokouksen sihteeriksi Päivi
Matilainen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Yrjö Eeva ja Tapani Hannonen.

60 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi kohdan muut asiat (§65) 6-7 asiakohdat
lisäten.

61 §

SEURAKUNTAPASTORIN
LAUSUNTO)

VIRAN

TÄYTTÄMINEN

(KAPPELINEUVOSTON

Seurakuntapastorin virka tuli täytettäväksi, kun Helena Lorentz siirtyi toisiin tehtäviin
6.11.2017 lähtien. Kirkkoneuvosto päätti viran avoimeksi laittamisesta ja täyttämisestä
17.10.2017 (kirkkoneuvosto 17.10.2017 §175) sekä valitsi haastatteluryhmään seuraavat: Merja
Immonen, Tapani Hannonen, Poku Sihvonen, Toivo Loikkanen, Heli Muhonen ja Leena
Paintola.
Ilmoittautumisaika virkaan päättyi 31.10.2017. Virkaan ilmoittautui yhteensä 26 henkilöä,
joista kuusi pappeja ja muut teologian maistereita. Haastatteluun kutsuttiin pastorit Veikko
Ahonen, Taina Karvonen, Per Lindblad, Kati Lounela ja Sanni Rissanen.
Veikko Ahonen ilmoitti johtavalle kappalaiselle Leena Paintolalle, että ei ole käytettävissä.
Haastattelut pidettiin 6.11.2017. Liitteenä muistio haastatteluista.
Haastatteluryhmä keskusteli haastateltavista ja arvioi heidän sopivuuttaan avoinna olevaan
virkaan.
Kaikilla haastatelluilla todettiin olevan virassa tarvittavia taitoja, valmiuksia ja kokemusta.
Haastatteluryhmä päätti haastattelussa syntyneen kokonaiskuvan, viranhakuilmoituksen
kriteereiden sekä viran tehtävien tarpeiden perusteella esittää, että virkaan pyydetään
virkamääräystä pastori Sanni Rissaselle ja että varalle valitaan pastori Taina Karvonen.
Virasta oli seuraava ilmoitus KirkkoHR-järjestelmässä ja kirkon verkkosivuilla:
Seurakuntapastorin virka Kerimäen kappeliseurakunta (Savonlinnan seurakunta)
Haemme Kerimäen kappeliseurakuntaan toiminnan kehittämiseen, verkostoitumiseen,
paikallisen seurakuntayhteisön rakentamiseen sekä pitkäjänteiseen työhön kykenevää pappia.
Työ on yleistä seurakuntatyötä pääosin Kerimäen kappeliseurakunnassa sekä rippikoulutyöhön
osallistumista. Paikallisina vastuualueina yleisen seurakuntatyön lisäksi
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lapsi- ja nuorisotyössä mukana olemista. Tarjoamme hyvät puitteet sekä mahdollisuudet
toteuttaa ja kehittää laaja-alaisesti papin työtä.
Eduksi katsotaan sujuva työvälineiden (mm. Lukkari, Katrina, Kipa) käyttö sekä some:n
hallinta ja käyttö. Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601. Virkaan määrättävän on
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote.
Virkaan sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Työn hoitaminen edellyttää oman auton
käyttämistä.
Kerimäen kappeliseurakunta kuuluu Savonlinnan seurakuntaan. Seurakuntapastori liikkuu
tarvittaessa koko seurakunnan alueella.

Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto antaa kirkkoneuvostolle lausunnon seurakuntapastorin viran täyttämiseen
liittyen haastatteluryhmän valmistelun ja kokouksessa esitettävien muiden tietojen perusteella.
Kirkkoneuvosto päättää virkamääräyksen pyytämisestä ja tuomiokapituli antaa
virkamääräyksen virkaan. Kirkkoneuvoston kokous on 5.12.2017 ja tuomiokapitulin istunto
12.12.2017.
Päätös:
Kappelineuvosto kävi perusteellisen keskustelun asiasta. Kappelineuvosto päätti lausuntonaan
(Kappelineuvoston ohjesääntö § 12, 7) esittää kirkkoneuvostolle, että avoinna olevaan
seurakuntapastorin virkaan pyydetään virkamääräystä pastori Sanni Rissaselle ja että varalle
valitaan pastori Taina Karvonen. Kappelineuvosto yhtyy haastattelutyöryhmän perusteluihin:
”Haastatteluryhmä keskusteli haastateltavista ja arvioi heidän sopivuuttaan avoinna olevaan
virkaan. Kaikilla haastatelluilla todettiin olevan virassa tarvittavia taitoja, valmiuksia ja
kokemusta. Haastatteluryhmä päätti haastattelussa syntyneen kokonaiskuvan,
viranhakuilmoituksen kriteereiden sekä viran tehtävien tarpeiden perusteella esittää, että
virkaan pyydetään virkamääräystä pastori Sanni Rissaselle ja että varalle valitaan pastori Taina
Karvonen.”

§62

KOLEHTISUUNNITELMA TAMMI-KESÄKUULLE 2018 (KAPPELINEUVOSTON
LAUSUNTO)
Aluekappalainen
on
valmistellut
ehdotuksen
Kerimäen
kappeliseurakunnan
kolehtisuunnitelmaksi kaudelle tammi-kesäkuu 2018. Kirkkoneuvoston vahvistaa seurakunnan
kolehtisuunnitelman.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto käsittelee Kerimäen kappeliseurakunnan kolehtisuunnitelman ja lähettää
sen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
Päätös:
Kappelineuvosto käsitteli aluekappalaisen laatiman kolehtisuunnitelmaehdotuksen ajalle tammikesäkuu 2018. Kappelineuvosto hyväksyi valmistellun ehdotuksen sillä tarkennuksella, että
17.6. kolehtisuunnitelmapohjassa oleva kolehti kerätään 10.6. (Iso kirkko 170 v juhlamessu) ja
että ehdotukseen 10.6. kirjattu kolehti Kirkon ulkomaanavulle kerätään 17.6. messussa.
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Kappelineuvosto esittää näin hyväksytyn kolehtisuunnitelman lausuntonaan kirkkoneuvostolle
(liite).
§63
ALOITE KERIMÄEN KIRKON (ISO KIRKKO) SISÄKORJAUKSEN JA –MAALAUKSEN
OTTAMISESTA SEURAKUNNAN INVESTOINTIOHJELMAAN
Seurakunta on valmistellut kuluvan vuoden aikana kiinteistöjen kartoituksen, joka on ollut esillä
kirkkoneuvostossa ja jonka Kerimäen kiinteistöjä koskevat osat annettiin tiedoksi myös
kappelineuvostolle. Kiinteistökartoituksessa oli esillä Kerimäen ison kirkon katon vaurioiden
korjaaminen. Muuten kartoituksessa ei tarkasteltu kirkon korjaamistarpeita.
Kappelineuvoston ohjesäännössä (§12, kappelineuvoston tehtävät) sanotaan:
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;
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 ja hoitaa kappeliseurakunnan kirkkoa ja hautausmaata kirkkoneuvoston
antamien ohjeiden mukaisesti;
9) valvoa seurakunnan muuta omaisuutta kappeliseurakunnan alueella kirkkoneuvoston
antamien ohjeiden mukaisesti;
Kohdat 3 ja 8 koskevat suoraan tätä asiaa.
Kerimäen ison kirkon sekä Tapulin ulkomaalaus siihen liittyvine korjauksineen toteutettiin
vuonna 2009. Kirkko on ulkoa hyvässä kunnossa, mutta seinäpinnat ja katot vaativat myös
ylläpitoa.
Kirkon sisämaalaus on toteutettu viimeksi vuonna 1972. Kirkon sisätilat kaipaavat siksi
maalausta ja korjausta. Työ vaatii huolellisen suunnittelun ja on työläs toteuttaa. Se vienee
ainakin yhden kesäkauden ajan, koska esimerkiksi maalaustyötä kirkossa voi suorittaa vain
keväästä syksyyn, koska kirkossa ei ole lämmitystä.
Kirkon sisämaalaus ja –korjaus on myös taloudellisesti vaativa hanke. Siksi eri rahoituskanavia
pitää selvittää hyvissä ajoin.
Kirkon maalauksen ja korjauksen valmistelun edellä ja yhteydessä on oltava yhteydessä ainakin
Museovirastoon ja Kirkkohallitukseen.
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Kerimäen kirkko täyttää tulevana vuonna 170 vuotta (vihittiin 11.6.1848). Kirkon sisämaalaus
ja –korjaus olisi hyvä saada toteutumaan esimerkiksi kirkon 175-vuotisjuhlaan mennessä eli
seuraavan viiden tai viimeistään seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto esittää kirkkoneuvostolle aloitteenaan, että Kerimäen ison kirkon sisätilojen
maalaus- ja korjaustyöt otetaan seurakunnan investointisuunnitelmiin ja että hanke toteutetaan
seuraavien viiden tai viimeistään seuraavan kymmenen vuoden aikana (vuoteen 2023 tai 2028
mennessä). Kirkko täyttää vuonna 2023 175 vuotta ja vuonna 2028 180 vuotta. Kerimäen iso
kirkko on alueemme tärkeimpiä matkailukohteita, kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus ja
merkittävä kirkkorakennus seurakunnassa, hiippakunnassa ja koko maailmassa. Sitä pidetään
maailman suurimpana puukirkkona ja se on maamme suurin kirkkotila.
Päätös:
Kappelineuvosto kävi asiasta perusteellisen keskustelun. Kappelineuvosto hyväksyi
päätösesityksen seuraavin tarkennuksin:
Kappelineuvosto esittää aloitteenaan (Kappelineuvoston ohjesääntö § 12, 3 ja 8), että Kerimäen
kirkon (iso kirkko) sisämaalaus- ja korjaus otetaan seurakunnan investointisuunnitelmaan ja
toteutetaan seuraavien 5-10 vuoden aikana ennen vuotta 2028 (Kerimäen kirkko 180 vuotta).
Korjausta suunniteltaessa on huomioitava myös kirkon toimintaan ja turvallisuuteen liittyvien
asioiden korjaus- ja uusimistarpeiden selvittäminen (äänentoisto, kirkon hälytys- ja
sammutusjärjestelmät). Kappelineuvosto ei katso järkeväksi ”paikkamaalauksia” eikä
tilapäistä korjaamista vaan kokonaisvaltaisen ja hyvin suunnitellun maalaus- ja korjaushankkeen
toteuttamisen.
Kappelineuvosto pitää tärkeänä, että kirkon katossa olevat vauriot ja vuotokohdat korjataan
välittömästi tai niin pian kuin se olosuhteiden puolesta on mahdollista.

§64
KERIMÄEN KIRKON KEHITTÄMINEN ELÄVÄNÄ KULTTUURIPERINTÖKOHTEENA
HANKE (UUDELLEEN VALMISTELU)
Aluekappalainen esitteli asiaa kokouksessa:
Edellisessä kokouksessa 3.10.2017 tehty päätös hankeanomuksen jättämisestä ei toteutunut
liian kireän aikataulun vuoksi. Asian tiimoilta hankesuunnitelmaa työstäneet Toivo Loikkanen
ja Pellervo Kokkonen sekä kirkkoherra Sammeli Juntunen pitivät neuvottelun. Neuvottelussa
todettiin, että asiaa valmistellaan uudelleen ja että sitä pyritään viemään eteenpäin esim. leaderrahoituksen turvin.
Aluekappalainen ja Pellervo Kokkonen tapasivat 13.11.2017 LEADER/Piällysmies ry:n
toiminnanjohtajan Teppo Leppäsen ja kävivät asiaa läpi. Tapaamisessa kävi ilmi, että
valmisteltu hanke voisi täyttää leader-hankkeen kriteereitä ja että hanketta voitaisiin viedä
eteenpäin. Teppo Leppänen lupasi antaa apua hankesuunnitelman ja –hakemuksen osalta.
Päätös:
Kappelineuvosto päätti, että hankeasian valmistelua jatketaan aikaisemman valmistelun
ja toiminnanjohtaja Teppo Leppäsen kanssa pidetyssä tapaamisessa esiin tulleiden tietojen
pohjalta.
Kappelineuvosto päätti, että hankesuunnitelma työstetään kuitenkin uudelleen ja että asiaan
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otetaan sopiva työryhmä. Kappelineuvosto päätti, että hankehakemus pyritään jättämään
kevättalven tai kevään aikana. Asia tulee kappelineuvoston käsittelyyn ja kappelineuvosto
esittää sen kirkkoneuvostolle, joka tekee päätöksen.
§65

MUUT ASIAT
1)Vapaaehtoisten ja yhteistyötahojen joulupuuro ja –kahvit 10.12.2017 messun jälkeen
Päätös:
Toteutetaan mainitulla tavalla. Kutsuttavia yhteistyötahoja ovat ainakin: maa- ja
kotitalousnaiset, SPR, Kerimäki-Seura ry, Puruveden Kalaharrit ja Keiku.
2)Kappelineuvostojen sihteeripalvelujen järjestäminen ja saaminen
Kappelineuvostolle annettiin tiedoksi Sylvi Monosen ilmoitus, ettei hän voi toistaiseksi
toimia kappelineuvoston sihteerinä taloushallinnon työjärjestelyiden vuoksi.
Päätös:
Kappelineuvosto pitää välttämättömänä, että kappelineuvostojen sihteerinä toimivat
seurakunnan viranhaltijat tai työntekijät, joilla on riittävä osaaminen tehtävään.
Kappelineuvosto totesi, että kappelineuvoston jäsenet ovat valittu jäseniksi hallintoelimeen.
Jäsenen toimiminen sihteerinä vaikeuttaa toimielimen jäsenen roolissa toimimista.
3)Kerimäen vanhusten ja vammaisten Tuki ry:n syyskokous 27.11.2017 ja seurakunnan
edustajan lähettäminen
Päätös:
Todettiin, että kappelineuvosto on aikaisemmin päättänyt, että edustajana toimii
kappelineuvoston toimikauden loppuun saakka Tapani Hannonen.

4)Kappelineuvoston määrärahan käyttäminen
Suomalaisen messun lehti-ilmoitteluun 300 e
Itsenäisyyspäivänä sankarihautojen kynttilöihin 200-300 e
Jouluajan tapahtumien lehti-ilmoitettuun 300-500 e
Päätös:
Kappelineuvosto päätti, että määrärahaa käytetään em. tarpeisiin.
5)Seppelten laskijat itsenäisyyspäivänä 6.12.2017
Päätös:
Seppelten laskijoiksi valittiin Tapani Hannonen ja Marja Sisko Nousiainen.
6)Terveiset juhlatyöryhmän kokouksesta
Päätös:
Aluekappalainen kertoi 8.11.2017 pidetyn juhlatyöryhmän (Kerimäen kirkko 170 v)
ensimmäisessä kokouksessa tehdyistä suunnitelmista.
7)Kirkolliset ilmoitukset
Kappelineuvoston jäsenen Riitta Malinen esitti toiveen, että suuremmat tapahtumat
ilmoitettaisiin kirkollisissa ilmoituksissa kaksi kertaa yhden sijasta.
Päätös:
Kappelineuvosto päätti, että asia viedään seurakunnan viestintää hoitaville ja että
aluekappalainen neuvottelee käytännöstä.
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§ 66

TIEDOKSI KAPPELINEUVOSTOLLE
Kirkkovaltuuston kokoukset 31.10.2017 päätökset ja pöytäkirja
http://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvoston kokouksen 17.10.2017 päätökset ja pöytäkirja
http://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkoneuvosto

§67

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.07.
Ohjesääntö 14 §
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä
oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.
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