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Kokousaika:
Kokouspaikka:

Maanantai 13.2.2017 klo 17.00-19.30
Kerimäen seurakuntakoti (sali)

Saapuvilla olleet
jäsenet:

Loikkanen Toivo, puheenjohtaja
Hannonen Tapani, vara puh.joht.
Eeva Yrjö, jäsen
Immonen Merja, jäsen
Malinen Riitta, jäsen
Matilainen Päivi, jäsen
Muhonen Iikka, jäsen
Nousiainen Marja Sisko, jäsen
Sihvonen Poku, jäsen

Muut saapuvilla olleet:
Poissa:

Mononen Sylvi, sihteeri
Raassina Minna, johtava kanttori §§ 1-5
-

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus:

§ 2 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat:

§§:t 1- 13 , sivut 1 - 6

Pöytäkirjantarkastajat:

Hannonen Tapani ja Eeva Yrjö

Pöytäkirjan allekirjoitukset:

Pöytäkirjan
tarkastus:

______________
Toivo Loikkanen
puheenjohtaja

_______________
Sylvi Mononen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Kerimäki ___ / ___ 2017

________________________
Tapani Hannonen
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KOKOUKSEN AVAUS
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja Toivo Loikkanen avasi kokouksen.

2§

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 kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

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:
Kokouksen pöytäkirjan pitäjäksi valitaan kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen.
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
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Päätös:
Kokouksen pöytäkirjan pitäjäksi valittiin kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapani Hannonen ja Yrjö Eeva.

4§

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti lisäyksellä;
6 § Kappelineuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
10 § Kappelineuvoston toimintakertomus vuodelta 2016

5 §

LAUSUNTO KIRKKONEUVOSTOLLE KANTTORIN VIRAN HAKIJOISTA
Kappelineuvoston ohjesäännössä § 12 sanotaan kappelineuvoston tehtävistä:
Kappelineuvoston tehtävänä on
7) valita kappeliseurakunnan kappalainen ja antaa kirkkoneuvostolle lausunto
henkilökuntaa kappeliseurakunnan toimintaa varten osoitettaessa tai valittaessa;
Kanttori Sinikka Litmasen jäätyä eläkkeelle kanttorin virka on ollut avoimena. Virkaa
hakivat kanttori Marja Ainali (s.1959) ja MuM Maria Padatsu (s.1972). Virka on ylempää
korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka (aik. ns.B-virka), jonka virkapaikka on
Kerimäellä. Aikaisempi ylintä korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka (aik. ns. Avirka) muutettiin edellä mainituksi viraksi
Hakijat haastateltiin 9.2.2017. Haastatteluryhmässä olivat: kirkkoherra Sammeli Juntunen,
johtava kanttori Minna Raassina, kanttori Katriina Kokkonen, aluekappalainen Toivo
Loikkanen ja luottamushenkilöt Merja Immonen ja Poku Sihvonen Kerimäeltä.
Haastatteluryhmän näkemys kuullaan kokouksessa.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto antaa kirkkoneuvostolle lausunnon hakijoista.
Kappelineuvosto esittää lausuntonaan kirkkoneuvostolle, että kanttorin virkaan valittaisiin
musiikin maisteri Maria Padatsu. Perusteluna haastattelutyöryhmän esitys.
Päätös:
Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti Maria Padatsun valitsemista Savonlinnan
seurakunnan III kanttorin virkaan. Hänellä on kanttorin tehtävissä vaadittavaa monipuolista
osaamista niin musiikillisesti kuin seurakunnan työntekijän palvelutehtävääkin ajatellen.
Padatsulla on monivuotinen kokemus musiikkikasvatuksesta seurakunnan lapsikuoron
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perustajana ja johtajana. Maria Padatsu on valmistunut musiikin maisteriksi taideyliopiston
Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin koulutusohjelmasta.
Kappelineuvosto esittää lausuntonaan kirkkoneuvostolle, että kanttorin virkaan valittaisiin
musiikinmaisteri Maria Padatsu.
------Johtava kanttori Minna Raassina poistui kokouksesta klo 17.45.

6§

KAPPELINEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN
VALINTA
Esitys:
Kappelineuvoston ohjesääntö 5 §;
Kappelineuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä
kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kappelineuvosto voi
valita puheenjohtajaksi kappelin kappalaisen (aluekappalaisen) tai kappelineuvostoon
valitun muun jäsenen.
Päätös:
1. Valitaan kappelineuvoston puheenjohtajaksi virkaa tekevä aluekappalainen
2. Varapuheenjohtajaksi valittiin Tapani Hannonen

7§

AVUSTUS JÄÄNVEISTON SM-KISATAPAHTUMALLE
Kerimäen kirkonmäellä järjestetään 24.-26.2.2017 jäänveiston sm-kisat
oheistapahtumineen.
Järjestäjinä toimivat: Jäälinna ry, Pro Puruvesi ry, paikalliset Lions klubit, Kerimäen
yrittäjät, Kerimäki-seura, Savonlinnan kulttuuritoimi ja aluejohtokunta, Kerimäen
kappelisrk sekä Pääkanta-Säätiö ja Savonmaa-lehti. Jäälinna ry koordinoi järjestelyistä ja
vastaa niistä.
Jäälinna ry on pyytänyt eri tahoilta tukea tapahtumaan. Se anoo Kerimäen
kappeliseurakunnalta 500 euron avustusta tai tukea tapahtuman järjestämiseen.
Kerimäen kappelineuvostolle on talousarviossa osoitettu 10.000 euron määräraha, jonka
käytöstä kappelineuvosto päättää.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto myöntää sille varatusta määrärahasta 500 e tuen jäänveiston smkisatapahtuman järjestämiseen Jäälinna ry:n kautta.
Päätös:
Kappelineuvosto myöntää omasta kappelineuvoston määrärahasta 500 euron avustuksen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
1/2017
Kerimäen kappeliseurakunnan
kappelineuvosto
13.2.2017
Sivu 5
Jäälinna ry:lle. Kappeliseurakunta on mukana yhteisvastuun merkeissä tapahtumassa
järjestäjänä mm. myyntiä yhteisvastuun hyväksi sekä toteuttamassa oheistoimintaa
(liukumäki lapsille sekä mikro-autorata)

8§

KOLEHTISUUNNITELA MAALIS-LOKAKUULLE 2017 (lausunto kirkkoneuvostolle)

Kirkkoneuvosto päättää seurakunnassa kerättävistä kolehdeista. Kappeliseurakunnilla on
mahdollisuus laatia oma kolehtisuunnitelma ja antaa se omana lausuntonaan
kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi (kappelineuvoston ohjesääntö §12, kohta 6).
Aluekappalainen on laatinut ehdotuksen Kerimäen kappeliseurakunnan
kolehtisuunnitelmaksi kaudelle 1.3.-29.10.2017.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto käsittelee kolehtisuunnitelman ja antaa sen lausuntonaan
kirkkoneuvostolle seurakunnan kolehtisuunnitelman hyväksymistä varten.
Päätös:
Kappelineuvosto esittää liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman ajalle 1.3.-29.10.2017 ja
antaa sen lausuntonaan kirkkoneuvostolle kolehtisuunnitelman hyväksymistä varten.

9§

MESSUN JÄRJESTÄMINEN OOPPERAJUHLAMESSUPÄIVÄNÄ SU 9.7.2017
Savonlinnan seurakunta järjestää yhteistyössä oopperajuhlien kanssa ns.
oopperajuhlamessun Olavinlinnassa su 9.7.2017.
Kirkkoherra on ehdottanut, että tuona sunnuntaina kappeliseurakunnissa ei pidettäisi
messuja vaan että järjestettäisiin kyydit oopperajuhlamessuun.
Asiaa arvioitaessa on huomioitava, että messut ovat kesällä Kerimäen isossa kirkossa.
Messuihin tulee myös kesävieraita, matkailijoita ja joskus myös matkailija- tai
rippikouluryhmiä. Näistä syistä messujen järjestäminen sunnuntaisin ja pyhäpäivinä
normaaliin aikaan eli klo 10 on perusteltua. Edelleen asiaa arvioitaessa huomioidaan, että
reformaation merkkivuoden päätapahtuma järjestetään Kerimäen isossa kirkossa 10.11.6.2017, jolloin seurakunnan yhteinen päämessu on myös isossa kirkossa.

Päätösesitys:
Kappelineuvosto keskustelee asiasta ja päättää, järjestetäänkö messu Kerimäen isossa
kirkossa su 9.7.2017 klo 10.
Päätös:
Järjestetään messu Kerimäen isossa kirkossa su 9.7.2016 klo 10 jos työvoimajärjestelyt
mahdollistavat sen.
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KAPPELINEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS
Päätösesitys:
Käsitellään liitteenä oleva työntekijöiden laatima ”Kerimäen kappeliseurakunnan
elämää/toimintakertomus 2016 ”
Päätös:
Käsiteltiin Kerimäen kappeliseurakunnan toimintakertomus 2016 ja annetaan tiedoksi
kirkkoneuvostolle.
Kappelineuvosto esittää kiitokset työntekijöille monipuolisesta toiminnasta.

11 §

MUUT ASIAT
1. Kappelineuvostojen yhteinen tapaaminen
Päätös:
Kerimäen kappelineuvosto tarjoutuu isännöimään loppukesästä tai alkusyksystä
järjestettävää kappelineuvostojen ja kirkkopiirin yhteistä tapaamista
2. Suomi 100 –v tulitikkuaskeissa valokuvanäyttely kirkkoon, avustus
Päätös:
Kappelineuvosto myöntää määrärahastaan 50 euron avustuksen Suomi 100- v
tulitikkuaskeissa valokuvanäyttelyn järjestämiseen.
Näyttelyä ei pidetä isossa kirkossa vaan selvitellään näyttelyn paikka muihin seurakunnan
tiloihin tai mahdollisesti kotiseutumuseoon.

12 §

TIEDOKSI KAPPELINEUVOSTOLLE
1. Tulevia tapahtumia
Päätös:
- 24.-26.2. jäänveiston sm-kisat
- 26.2. laskiaistapahtuma kirkon mäellä
- 10.-11.6. reformaation merkkivuosi 2017 ”Kirkko täyteen” tapahtuma

13 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.
Ohjesääntö 14 §
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä
oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.
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