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Kokousaika:
Kokouspaikka:

Tiistai 13.2.2018 klo 16.00 – 18.46
Kerimäen seurakuntakoti (yläsali)

Saapuvilla olleet
jäsenet:

Loikkanen Toivo,
Hannonen Tapani,
Eeva Yrjö,
Immonen Merja,
Malinen Riitta,
Matilainen Päivi,
Muhonen Iikka,
Nousiainen Marja Sisko,
Sihvonen Poku,

puheenjohtaja
vara puh.joht.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Poissa:

Mononen Sylvi
Päivi Matilainen

Muut saapuvilla olleet:

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus:

§ 2 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat:

§§:t 1 - 11 , sivut 1 -7

Pöytäkirjantarkastajat:
Pöytäkirjan allekirjoitukset:

Pöytäkirjan
tarkastus:

______________
Toivo Loikkanen
puheenjohtaja

_____________________
Marja Sisko Nousiainen
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Kerimäki ___ / ___ 2018

________________________
Tapani Hannonen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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______________________
Yrjö Eeva
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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Toivo Loikkanen piti alkuhartauden Joelin luku 2 lukien ja lauloimme virren 54
ja hän 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 edellä listattuna osallistujat. Kokous todettiin 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:

Päätös:
Sihteeriksi valittiin Marja Sisko Nousiainen ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapani Hannonen ja Yrjö Eeva.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

5§
2018

Päätös:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi ja muihin asioihin lisätään tarpeen mukaan esille tulevat asiat.
.
KAPPELINEUVOSTON MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE

Kappelineuvoston ohjesäännössä sanotaan:12 §
Kappelineuvoston tehtävänä on 5) vahvistaa seurakunnan talousarviossa kappelineuvostolle
myönnettyjen määrärahojen käyttösuunnitelma ja lähettää se tiedoksi kirkkoneuvostolle;
Kappelineuvostolle osoitettuja varoja on käytetty viime vuosina kappelineuvoston nimeämien
työryhmien toiminnan kautta sekä suoraan eri tapahtumiin ja joihinkin hankintoihin sekä tiedottamiseen.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvostolle osoitettuja määrärahoja käytetään:
 Työryhmien kautta: messu- ja maallikkotoiminnan työryhmälle 700 €
 diakoniatyön työryhmälle 700 €
 lähetystyön työryhmälle 700 €
 kasvatuksen työryhmälle 2 x 700 € (1400 e), edelliset yhteensä 3500 €
 1000 € varalle Exitin ja Pekka Simojoen konserttia 19.8. varten
 seppeleet kaatuneiden muistopäivä ja itsenäisyyspäivä 300 €
 kappelineuvoston kokouspalkkiot 1500 € - 2000€
 seurakuntavaali rollup 300€
 Varataan kirkkokyyteihin 400€
Kappelineuvosto jättää loppuvuodelle osan määrärahasta erikseen päätettäväksi.
6§

KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
Kappelineuvoston ohjesääntö: 13 §
Kappelineuvoston on annettava kirkkoneuvostolle vuosittain sen määräämään ajankohtaan mennessä kertomus kappeliseurakunnan edellisen vuoden toiminnasta. Kertomuksesta on soveltuvin
osin voimassa, mitä kirkkoneuvoston toimintakertomuksesta säädetään ja määrätään.
Aluekappalainen on valmistellut toimintakertomuksen, johon toiminnan puolen työntekijät ovat
laatineet työalojensa kertomukset. Lisäksi aluekappalainen on laatinut kappelineuvoston toimintakertomuksen, jossa kerrotaan kappelineuvostolle osoitetun määrärahan käytöstä.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto käsittelee toimintakertomukset ja lähettää ne kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Päätös:
Kappelineuvosto käsitteli toimintakertomuksen, jota aluekappalainen täydentää kokouksessa
päätetyllä tavalla. Kappelineuvosto lähettää näin täydennetyn toimintakertomuksen kirkkoneuvostolle.
Kappelineuvosto kiitti työntekijöitä ja vapaaehtoisia vuoden 2017 toiminnasta.
7§

KERIMÄEN KIRKKO 170 VUOTTA JUHLAPÄIVÄN 10.6.2018 OHJELMA
Aluekappalainen on yhdessä juhlatyöryhmän kanssa valmistellut juhlapäivän ohjelmaa.
Ohjelmarunko on tässä vaiheessa seuraava:
Klo 9.15 Käynti kirkonrakentaja A.M.Tolpon haudalla Kerimäen vanhalla hautausmaalla
Klo 10.00 Juhlamessu kirkossa
* 3. su helluntaista, aihe: Kutsu Jumalan valtakuntaan
*liturgi: aluekappalainen, rovasti Toivo Loikkanen, avustava pappi seurakuntapastori
Sanni Rissanen, seurakunnan papistoa
*saarnaaja: piispa Seppo Häkkinen, odotetaan vastausta osallistua juhlaan.
* musiikki: Seurakunnan juhlakuoro, kanttoreina Maria Padatsu ja Katariina Kokkonen,
urkurina Minna Malinen, oopperalaulaja Petri Lindroos, Pauliina Ahokas, trumpetti
Klo 11.30 Keittolounas ja juhlakahvit kirkonmäellä (lounaan hinta 5 e)
Klo 12.30 Juhla kirkossa
*Trio Gambaamo
*Oopperalaulaja Petri Lindroos
*Lapsikuoro NN
*Minun kirkkoni – muistoja ja lyhyitä puheenvuoroja
*Piirustus- ja runokilpailun palkitsemiset
*Runoja Kevään messusta ja runokilpailun satoa
*Osia valmisteilla olevasta kirkonrakentaja Tolposta kertovasta oopperasta
*Kiitosvirsi ja lähtösiunaus
Klo 14.00 Lomarauhan julistaminen kirkon pääovelta (heti juhlan päätyttyä)
Osa juhlapäivän ohjelmista on vielä valmisteilla ja täsmentyvät kevättalven aikana. Juhlatyöryhmä voi kokoontua edelleen työstämään keskeneräisiä asioita. Juhlapäivään liittyen
on hoidettava vielä käytännön asioita kuten tarjoilun järjestämistä.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto vahvistaa juhlapäivän kokonaisohjelman.
Kappelineuvosto keskustelee juhlaan liittyvistä yksityiskohdista ja järjestelyistä.
Kappelineuvosto päättää, miten juhlapäivän kahvitarjoilu pyritään järjestämään.
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Päätös:
Kappelineuvosto vahvisti juhlapäivän kokonaisohjelman esitetyssä muodossa.
Juhlatyöryhmä työstää mm. päiväjuhlan ohjelman sekä valmistelee käytännön asiat
aluekappalaisen kanssa ja johdolla.
Piispa Häkkisen tuleminen saarnaajaksi varmistunee lähiaikana. Jos piispa ei pääse,
saarnajana toimisi aluekappalainen.
Keittolounaan järjestämisestä vastaa Kerimäki seura, vastuuhenkilöksi lupautunut Maire
Hämäläinen. Lounas järjestetään ”omakustannusperiaatteella” (hinta 5 e), jolloin tuottojen
tulee kattaa kustannukset (ruokatarvikkeet sekä järjestäjille maksettava korvaus).
Kahvitarjoilusta on pyydetty tarjous Katriannasta. Pyydetään toinen tarjous tapulin kesäkahvion yrittäjältä Riitta Kettuselta. Päätetään sen jälkeen kahvitarjoilusta.
Piirustus- ja runokilpailun palkintoja kysytään lahjoituksena. Ensimmäisenä kysytään paikalliselta pankilta.
Kirkon juhlapaitoja hankitaan mustina ja violetteina, miesten ja naisten malleina.

8§

MODERNIEN IKONEIDEN NÄYTTELY
Enonkosken luostariyhteisön toimijat pastori Ari Luomajoki ja Pellervo Kokkonen ovat olleet yhteydessä aluekappalaiseen ja ehdottaneet järjestettäväksi Kerimäen kirkkoon kesäkaudelle
2018 modernien ikoneiden näyttely. Näyttely liittyy osaltaan ikonityöpajoihin, joita on järjestetty Enonkosken luostariyhteisössä viime vuosina. Mukana on ollut taiteilijoita sekä kotimaasta että ulkomailta, erityisesti Puolasta. Nyt ehdolla olevaan näyttelyyn tulisi myös
sekä suomalaisten että puolalaisten taiteilijoiden moderneja ikoneita. Vastaava näyttely järjestettiin
vuonna 2017 Helsingissä Paavalin kirkossa.
Näyttelyn järjestäjiä olisivat Enonkosken luostariyhteisö (Suomen evankelisluterilaisen
luostarin tuki ry) sekä Savonlinnan seurakunta/Kerimäen kappeliseurakunta.
Näyttelyn sponsoriksi toivotaan Puolan suurlähetystöä. Asiasta on alustavasti sovittu.
Suurlähetystönnäkökulmasta näyttely on osa Puolan itsenäistymisen (1918) 100-vuotisjuhlintaa.
Näyttelyn puuhahenkilöt ja aluekappalainen ovat alustavasti sopineet näyttelyn järjestämisestä
Kerimäen kirkkoon. Kirkkoherra Sammeli Juntunen on antanut luvan näyttelyn järjestämiseen.
Näyttely voidaan toteuttaa seuraavin ehdoin ja käytännöin:
* Näyttelyn järjestäjät huolehtivat näyttelyn pystyttämisestä ja purkamisesta
*Näyttely ei aiheuta kappeliseurakunnalle kustannuksia, kappelineuvoston varoista voidaan
tarvittaessa käyttää pieni summa (esim. 300 - 400 €)
*Kirkon oppaat toimivat samalla näyttelyn esittelijöinä ja valvojina
*Näyttely tulee kirkon takaosaan, tilankäyttö katsotaan paikan päällä erikseen
* Näyttelystä on mahdollista varata töitä ostettavaksi. Luostarin hoitaa töiden myynnin näyttelyn sulkemisen jälkeen. Luostariyhteisö toimittaa varauslistat/-lomakkeet kirkon oppaiden
käyttöön
*Näyttelyyn liittyen voidaan järjestää avajaistapahtuma, johon voisi mahdollisesti tulla
avaajaksi Puolan suurlähettiläs
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*Näyttelyn työt eivät kuulu seurakunnan vakuutuksen piiriin. Enonkosken luostariyhteisö/
Suomen ev.lut. luostarin tuki ry. vastaa niistä (voi ottaa halutessaan vakuutuksen).
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto päättää, että Kerimäen kirkossa järjestetään modernien ikoneiden näyttely
edellä mainituin ehdoin kesällä 2018 kirkon ollessa avoinna yleisölle. Näyttely voidaan liittää kirkon juhlavuoden tapahtumiin (Kerimäen kirkko 170 vuotta).
Työt käydään läpi vielä ennen esille panoa. Seinille ei töitä ripusteta vaan erillisille telineille.
Päätös: Päätettiin päätösesityksen mukaan.
9§

MUUT ASIAT
1)Ystävän risti (Ilkka Vainio yhtyeineen) konsertti 8.6.2018
Exit-yhtyeen ja Pekka Simojoen konsertti 19.8.2018 Kerimäen isossa kirkossa
Konsertit ovat kesän normaalin konserttitarjonnan lisäksi tulevia ja ne voidaan
liittää kirkon juhlavuoteen. Exitin ja Pekka Simojoen konserttiin varataan ”takuusummana” kappelineuvoston määrärahasta 1000e, joka maksetaan konsertin järjestäjälle
mikäli ohjelmatuloja ei tule ennalta sovittua määrää.
Päätös: Merkittiin tiedoksi
2)Uurnalehdon perustaminen Kerimäen hautausmaalle
Uurnalehdon perustamisesta Kerimäelle on tullut yhteydenottoja seurakuntalaisilta.
Kappelineuvosto toivoo, että asia huomioidaan seurakunnan ao. suunnitelmia
laadittaessa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja annetaan tiedoksi talousjohtajalle ja ylipuutarhurille.
3)Talven ja kevään tapahtumat
Tuhkakeskiviikon iltakirkko on 14.2.2018.
Tuomasmessu on 7.3.2018.
Vapputapahtuma on kasvatuksen työryhmän toteuttamana.
Ikäkausisyntymäpäiväjuhlat pidetään kahdesti vuoden 2018 aikana.
Su 8.4.2018 on perhetapahtuma Anttolassa.
Maalis-huhtikuussa toteutetaan kinkerikirkkoja mahdollisesti eteläpäässä Kerimäkeä, Pihlajaniemessä tai Kumpurannassa ja Makkolassa.
4)Lähetyssihteerin viran täyttäminen, kappelineuvoston lausunto
Lähetyssihteerin viran hakuaika on päättynyt. Hakijoiden haastattelut ovat 20.2.2018.
Päätös:
Lausunto annetaan seuraavassa kappelineuvostossa 22.2.2018.
5)Kirkonmäki-hanke
Hankkeen valmistelua jatketaan maaliskuulla.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
6)Seurakuntakodilla olevien liinojen lainaus/vuokraus
Seurakuntalaisten taholta on nostettu esille, voitaisiinko seurakunnan liinoja käyttää
niin, että käyttäjät hoitavat liinojen pesun ja palauttavat ne samassa kunnossa takaisin.
Päätös:
Kappelineuvosto päätti esittää aloitteenaan, että liinoja voisi vuokrata tai lainata
seurakunnan tiloissa pidettäviin perhejuhliin tai vastaaviin.
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TIEDOKSI KAPPELINEUVOSTOLLE
Kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirja ja päätökset 19.12.2017
Kirkkoneuvoston pöytäkirjat ja päätökset 5.12.2017 ja 23.1.2018
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11§

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja Toivo Loikkanen päätti kokouksen klo 18.46.
Seuraava kokous pidetään 22.2.2018 kello 16.00.
Ohjesääntö 14 §
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.
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