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KOKOUKSEN AVAUS
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

22 §

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.

23 §

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.
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Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Iikka Muhonen ja Marja Sisko Nousiainen.
Pöytäkirjan pitäjänä toimii Sylvi Mononen.

24 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys lisäyksellä;
29 § Muut asiat
- Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen edustajan valinta
30 § Tiedoksi kappelineuvostolle
- Hallinnon koordinointikokous dokumentti

25 §

KAPPELINEUVOSTON LAUSUNTO KOLEHTISUUNNITELMASTA LOPPUVUODELLE
Kirkkoherra on valmistellut ehdotuksen seurakunnan kolehtisuunnitelmaksi ajalle
1.7.-31.12.2018. Kappelineuvoston voi antaa ohjesääntönsä mukaisesti siitä lausunnon.
Aluekappalainen on valmistellut ehdotuksen kappelineuvoston lausunnoksi eli
ehdotuksen Kerimäellä kannettavista kolehdeista, jotka olisivat muutoin samat kuin
kirkkoherran kolehtisuunnitelmassa, mutta seuraavina päivinä Kerimäen omat kohteet:
14.10., 11.11., 24.12.(jouluaatto) ja 25.12. (jouluaamu). Em. kolehtikohteet on kirjattu
kolehtisuunnitelmaehdotukseen (liite).
Päätösesitys:
Kappelineuvosto käsittelee ehdotuksen kolehtisuunnitelmaksi ja antaa siitä lausuntonsa.
Päätös:
Kappelineuvosto esittää liitteenä olevan Kerimäen kappeliseurakunnan
kolehtisuunnitelman ajalle 1.7.-31.12.2018 kirkkoneuvoston vahvistettavaksi.
Lisäksi kappelineuvosto esittää, että 27.5. merkitty kolehti Suvivirsi-kampanjan
kohteeseen (lasten ja nuorten koulutus Nepalissa Kua:n kautta) kerätään su 24.6. ja
27.5. kerätään Savonlinnan kohdalle merkittyyn kohteeseen (Aunus-työ).
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KERIMÄEN KIRKKO 170 VUOTTA JUHLAN LOPULLINEN OHJELMA
Kerimäen kirkon juhlaa vietetään su 10.6.2018 ja juhlaviikonloppu alkaa jo perjantaina
8.6.2018 Ystävän Risti-konsertilla ja pe-la-yönä toteutettavalla Kirkkoyö-tapahtumalla.
Aluekappalainen on yhdessä juhlatyöryhmän ja työntekijöiden kanssa valmistellut
juhlapäivän ja juhlaviikonlopun lopullisen ohjelman (liite).
Päätösesitys:
Kappelineuvosto käsittelee ja hyväksyy juhlapäivän 10.6.2018 ja juhlaviikonlopun
8.-10.6.2018 ohjelmat.
Päätös:
Kappelineuvosto käsitteli ja hyväksyi juhlapäivän 10.6.2018 ja juhlaviikonlopun
8.-10.6.2018 ohjelmat.

27 §

YHTEISTYÖSOPIMUS EIKU RY:n KANSSA (kirkon juhla ja kirkko-oopperahanke)
Kirkon juhlapäivänä 10.6.2018 klo 12.30 alkavassa kirkkojuhlassa esitetään osia
kirkonrakentaja Tolpoista kertovasta ja valmistella olevasta kirkko-oopperasta.
Noin 20 min kokonaisuuden toteuttaa EIKU ry:n väki Paavo Joensalon johdolla.
EIKU ry:n kanssa on sovittu yhteistyöstä, josta he ovat lähettäneet yhteistyösopimuksen.
Sopimuksessa EIKU ry sitoutuu toteuttamaan em. ohjelmakokonaisuuden ja Kerimäen
kappelineuvoston varoista maksetaan vastineena 500 e korvaus.
Lisäksi alustavasti on neuvoteltu ja sovittu kirkkoherran kanssa, että Savonlinnan
seurakunta on mukana kirkko-oopperahankkeessa ja että vuodelle 2022 valmistuvaksi
kaavailtu teos voidaan esittää Kerimäen kirkossa kyseisenä kesänä. Kirkko-oopperaa
seurakunta tukee myöhemmin talousarvioon varattavalla summalla, jonka määräksi on
alustavasti sovittu myös 500 e/vuosi. Kirkko-oopperahankkeessa on mukana eri
seurakuntia, joissa on Tolpon urakoimia kirkkoja,
Päätösesitys:
Kappelineuvosto hyväksyy EIKU ry:n kanssa tehtävän yhteistyösopimuksen: EIKU ry
toteuttaa kirkon juhlassa ohjelmakokonaisuuden ja EIKU ry:lle maksetaan Kerimäen
kappelineuvoston varoista 500 e.
Päätös:
Kappelineuvosto hyväksyy EIKU ry:n kanssa tehtävän yhteistyösopimuksen: EIKU ry
toteuttaa kirkon juhlassa ohjelmakokonaisuuden ja EIKU ry:lle maksetaan Kerimäen
kappelineuvoston varoista 500 euroa tuotantotukena.
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28 §
LÄHETYSSIHTEERIN VIRAN TEHTÄVÄNKUVA JA TYÖAJAN JAKAUTUMINEN
ERI ALUEILLE (kappelineuvoston lausunto)
Kerimäen ja Punkaharjun alueille osoitettu lähetyssihteerin tehtävä muutettiin viraksi ja
uusi viranhaltija, lähetyssihteeri Anni Aronen aloittaa virassa 11.6.2018.
Tähänastinen käytäntö on ollut, että lähetyssihteerin työaika jakautuu Kerimäen ja
kappeliseurakuntien alueille noin suhteessa 60-40% ja että lähetyssihteeri on tarvittaessa
tehtävissä seurakunnan muilla alueilla. Työaika on käytännössä mennyt niin, että
lähetyssihteeri on ollut alkuviikon (ma-ke) Kerimäellä ja loppuviikon Punkaharjulla (tope)
Perustetun viran tehtävänkuvaan kuuluu lähetystyön lisäksi kansainvälisen diakonian
ja maahanmuuttajatyön tehtäviä.
Asiaan liittyvät työntekijät pitävät johtavan lähetyssihteerin kanssa neuvottelun
asiasta 17.5.2018.
Johtava lähetyssihteeri on alustavasti esittänyt, että lähetyssihteerin varsinaisia
päivystysaikoja olisi sekä Kerimäellä että Punkaharjulla yhtenä päivänä viikossa.
Kerimäellä luontevin päivä on tiistai. Tämän ei tule kuitenkaan johtaa siihen, että virassa
oleva lähetyssihteeri olisi selkeästi vähemmän kappeliseurakuntien alueilla työssä kuin
tähän asti.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto keskustelee asiasta ja antaa siitä lausunnon.
Päätös:
Kappelineuvosto pitää tärkeänä, ettei työaika ja työpanos ratkaisevasti vähene Kerimäen
kappeliseurakunnan alueella ja että työaika jakaantuisi kappeliseurakuntien koon
mukaisesti.
Työ pirstaloituu, jos työtä on liian paljon kaupungissa Kerimäen ja Punkaharjun lisäksi.
Muulla kuin Kerimäellä ja Punkaharjulla tapahtuvaa työtä voisi olla 5-10%työajasta ja
kappeliseurakuntien alueille työpanos jakautuisi Kerimäki-Punkaharju 60-40%.
-

29 §

----------Kappelineuvoston jäsen Yrjö Eeva poistui kokouksesta klo 17.26
MUUT ASIAT

1. Kevään ja kesän tapahtumia
Päätös:
Merkittiin tiedoksi;
Onnistunut motoristimessu 12.5. - perinne jatkuu ensi vuonna.
Toukosiunaus 22.5. klo 13.00 Louhella
Modernien ikonien näyttely 17.6.-12.8. isossa kirkossa
Kallunmäen messu 29.7.
Linja-autoliike Kosonen 80 vuotta juhlakonsertti 26.8.
Huosion messu 9.9.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
3/2018
Kerimäen kappeliseurakunnan
kappelineuvosto
16.5.2018
Sivu 18
2. Kaatuneiden muistopäivän seppelten laskijat
Päätös:
Kaatuneitten muistopäivän seppeleiden laskijoina toimivat Tapani Hannonen ja Marja
Sisko Nousiainen.
3. Kirkon juhlavuoden piirustuskilpailun töiden arviointi
Päätös:
Kirkon juhlavuoden piirustuskilpailun raatiin valittiin
Aluekappalaisen lisäksi Marja Sisko Nousiainen ,Poku Sihvonen ja kysytään vielä
Ahti Makkosta.
4. Kirkon kattoremontin eteneminen
Päätös:
Kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen kertoi kirkon katon korjausasioista. Tässä vaiheessa
odotellaan Museoviraston lausuntoa asiasta. Sen jälkeen asiaa voidaan viedä eteenpäin.
5. Kerimäen Vanhusten ja vammaisten tuki ry:n kokoukseen edustaja
Päätös:
Aikaisemmin on päätetty, että seurakunnan edustajana toimii Tapani Hannonen.
Hänellä on nyt este ja päätettiin, että 23.5.2018 kokoukseen edustajaksi menee
Marja Sisko Nousiainen.

30 §

TIEDOKSI KAPPELINEUVOSTOLLE
Hallinnon kokousten pöytäkirjat:
Kirkkovaltuuston pöytäkirja 13.3.2018
Kirkkoneuvoston kokousten 27.2., 27.3. ja 24.4.2018 pöytäkirjat
Hallinnon koordinointiprosessin aikana päivitetty dokumentti:
ESIMIESTYÖ, TYÖN JOHTAMINEN SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMIEN JA –
KERTOMUSTEN KÄYTÄNTÖJÄ
SAVONLINNAN SEURAKUNNASSA JA SEN KAPPELISEURAKUNNISSA (liite)

31 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.53.
Seuraava kokous: sovitaan erikseen.
Ohjesääntö 14 §
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä
oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.
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