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16 § ajan läsnä

kokouksen sihteeri

Poissa:

(-) Sylvi Mononen, sihteeri

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus:

§ 13 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§:t 12 - 22 sivut 6 - 12
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________________________
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12 §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokouksen aluksi veisasimme virrestä 571; 1, 2 ja 6 ja kuulimme hartauden Psalmin 92 pohjalta. Puheenjohtaja rovasti Toivo Loikkanen avasi näin 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 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:
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kappelineuvoston läsnäolijat ovat
listattuna pöytäkirjan alussa.

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:
Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Päivi Kujamäki ja Teija Litmanen. Kappelineuvoston kokouksen pöytäkirjan pitäjäksi valittiin Marja Sisko Nousiainen.

15 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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16 §
HAUTAUSMAAKATSELMUS
Kappelineuvoston ohjesäännössä (12 §) sanotaan, että kappelineuvoston tehtävänä on:
8) valvoa kappeliseurakunnan kirkkoa ja hautausmaata sekä seurakunnan muuta omaisuutta kappeliseurakunnan alueella kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti.
Kirkkoneuvosto on antanut kappeliseurakunnissa kappelineuvoston tehtäväksi toteuttaa vuosittainen
hautausmaakatselmus.
Hautaustoimen ohjesäännön 16 §:n mukaan kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaiden ja niillä
olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Kappeliseurakunnissa katselmuksesta vastaavat
kappelineuvostot. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta.
Katselmuksen yhteydessä tutustutaan myös valmisteilla olevaan uurnahautausalueeseen, joka on Kerimäen Uuden hautausmaan liikuntahallin puoleiselle kulmalle.
Kerimäen kappelineuvosto suorittaa hautausmaan ohjesäännön mukaisen katselmuksen Kerimäen hautausmaalla. Katselmukseen on kutsuttu mukaan Savonlinnan seurakunnan ylipuutarhuri Pasi Inkinen,
työnjohtaja Olli Vilkko, hautausmaanhoitaja Ari Lundberg sekä johtavat viranhaltijat.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto suorittaa hautausmaakatselmuksen ylipuutarhurin sekä muiden viranhaltijoiden kanssa
ja antaa sen kirkkoneuvostolle tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten.
Päätös:
Hautausmaakatselmukseen osallistuivat kappelineuvosto ja hautausmaanhoitaja/haudankaivaja Ari
Lundberg.
Kerimäellä on yhdeksän hautausmaan kausityöntekijää ja lähinnä on ollut vajausta miespuolisista tekijöistä. Tämä jako on näkynyt lähinnä koneilla tehtävissä töissä. Hoitohautoja on noin1150 ja kukkia on
laitettu haudoille tilaajan toiveiden mukaan: ruusubegonia, pikkubegonia, hopealehti, marketta tai verenpisara. Kukkien laatu on ollut tänä kesänä hyvä.
Keskustelimme laajasti haudankaivajan työkuvasta.
Hautausmaan ohjesäännön muutoksen ja vahvistamisen jälkeen odotamme saavamme uurnahautausmaaalueen käyttöön loppukesän tai alkusyksyn aikana. Valitsimme uurnahautausmaan suunnan niin, että
alueelle tullessa kivet katsottuna edestäpäin (Liite). Rivit niin, että kivien selät ovat vastakkain pienellä
välillä ja kivet (60 x 60) eli koko rajoitettu, ovat kantakivien päällä. Pensasaita rajaa uurnahautapaikkaalueen uurna-alueesta. Paaden mallia mietitään ja paikka suunnitellaan lopullisesti myöhemmin.
Sankarihaudoille kesällä 2021 tulee jokaiselle sankarivainajalle oma kukka-allas kukkineen.
Vanhan hautausmaan vesisäiliö maalataan kesän aikana hillityllä maalilla.
Hautausmaan kunto todettiin muuten asianmukaiseksi. Kokouspäivän sateet tekivät suuria uria kirkonmäen ja hautausmaiden käytäville, jotka korjataan mahdollisimman pian. Samoin seurakuntakodin hautausmaan puolen päätyyn kertyi paljon vettä, jota valui myös pannuhuoneen ilmakanavasta sisään.

17 §

KOLEHTISUUNNITELMA HEINÄ-JOULUKUULLE
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Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnassa kannettavien kolehtien suunnitelman vuodeksi kerrallaan tai
seurakunnan käytännön mukaisesti kahdessa tai useammassa jaksossa. Kappeliseurakunnissa ja Savonrannan kirkkopiirissä kappelineuvostot ja piirineuvostot voivat esittää kolehtikohteita suunnitelmaan.
Kirkkoherra valmisteli kirkkoneuvostolle 1.6.2020 kolehtisuunnitelman. Aluekappalainen Toivo Loikkanen valmisteli suunnitelman Kerimäellä kannettavista jumalanpalveluskolehdeista, jotka poikkeavat
tuomiokirkossa kannettavista kolehdeista. Kolehtisuunnitelma käytiin sähköpostitse läpi kappelineuvostossa ja kirkkoneuvosto vahvisti kolehdit esitetyssä muodossa. Kerimäen kolehtien perusteina ovat mm.
kirkkopyhät, muut toiminnalliset perusteet (mm. sadonkorjuumessu) sekä Kerimäen perinteet kolehtien
osalta. Kolehtisuunnitelma on liitteenä.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto toteaa kolehtisuunnitelman heinä-joulukuulle osaltaan käsitellyksi ja merkitsee sen
tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi kolehtisuunnitelma heinä-joulukuulle.

18 §

KAPPELINEUVOSTOLLE OSOITETUN MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA
(MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ)
Kirkkovaltuusto päätti talousarvion yhteydessä osoittaa Kerimäen kappelineuvostolle 10.000 määrärahan käytettäväksi toimintaan Kerimäen kappeliseurakunnassa.
Kappelineuvoston ohjesäännössä (12 §) sanotaan, että kappelineuvoston tehtävänä on:
5) vahvistaa seurakunnan talousarviossa kappelineuvostolle myönnettyjen määrärahojen
käyttösuunnitelma ja lähettää se tiedoksi kirkkoneuvostolle;
Kerimäen kappelineuvosto päätti 10.2.2020 (5 §):
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto päättää käyttää määrärahaa seuraavasti:
700€ lähetystyön työryhmän tarpeisiin
700€ aikuistyön työryhmän tarpeisiin
1400 € kasvatuksen työryhmän tarpeisiin
260€ Kerimäen matkailuesitteeseen (iso kirkko)
400€ kirkkokyyti oopperajuhlamessuun
250€ pääsiäiskahvit hiljaisella viikolla St1-Behmin kahvio ja Kaivopirtti (yhteensä 70) hengelle
400€ seppeleet sankarihaudoille kaatuneiden muistopäivänä ja itsenäisyyspäivänä
1500€ kokouspalkkioihin ja matkakuluihin
Päätös:
Muutoksia päätettiin tehdä seuraaviin kohtiin
500€ kirkkokyyti oopperajuhlamessuun
300€ pääsiäiskahvit
2200€ kokouspalkkioihin ja matkakuluihin
6460€ yhteensä laskettuna, kappelineuvosto päättää jäljellä olevan määrärahan käytöstä seuraavissa
kokouksissa kevään tai syksyn aikana.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Maaliskuun puolivälissä alkaneiden ja osittain edelleen jatkuvien koronarajoitusten takia osa tapahtumista jää pois ja samoin niihin varattuja varoja ei tarvita niihin. Näitä ovat:
500€ kirkkokyyti oopperajuhlamessuun
300€ pääsiäiskahvit
Kappelineuvoston määrärahoja on käytetty kevään aikana:
Pääsiäistoivotusbanderollin hankintaan 173,60€
Kotimaa-lehti pyöreitä vuosia täyttäville 376€
Äitienpäivän perhekirkon kuvaus ja striimaus 10.5. 300€
Kerimäen kirkon kirkkokynät 300€
Määrärahaa on käytetty 15.6.2020 mennessä 2077,29€
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto merkitsee määrärahan käytön tiedoksi ja keskustelee määrärahan loppuosan käyttämisestä.
Päätös:
Tavoite on ohjata rahaa seurakunnalliseen toimintaan, joista esimerkkinä syksyllä tuleva isänpäivätilaisuus.
Paavo Joensalo on ottanut yhteyttä Tolpo-kirkko-oopperan 2022 merkeissä. Tolpon elämästä ja toiminnasta kertova ooppera esittäytyy niillä paikkakunnilla missä Tolpo on toiminut kuten Kerimäki, Sotkamo, Liperi, Kitee ja Rääkkylä. Joensalo ja EIKU ry pyytää avustusta (500€) sävellystyön jatkumiseen.
Päätettiin selvittää, voidaanko seurakunnan muista varoista tähän avustukseen osallistua.
Selvitettäväksi seuraavaa kokousta varten jäivät erilaiset hankinnat kuten kannettava äänentoistolaite,
seurakuntakodin salin tietokone, seurakuntakodin videotykin kaapelin vaihto HDMI-kaapeliksi. Kustannusarviot ja ehdotukset valmistellaan seuraavaan kokoukseen
Jatkossa kukkalaitteet, jotka lasketaan sankarihaudoilla, tullaan kilpailuttamaan Suopursun ja Malisen
kukkakaupoista.
Seuraavassa kokouksessa päätetään loppujen varojen käytöstä syyskaudella ja loppuvuoden aikana,

19 §

KATSAUS KAPPELISEURAKUNNAN TOIMINTAAN MAALISTOUKOKUULLA JA KESÄKAUTENA
Maaliskuun puolivälissä alkaneet koronaan liittyvät rajoitustoimet keskeyttivät käytännössä kaiken kokoavan toiminnan mukaan lukien myös jumalanpalvelukset läsnä olevan seurakunnan kanssa. Kirkossa
ja omassa seurakunnassa reagoitiin nopeasti tilanteeseen ja ryhdyttiin toteuttamaan toimintaa verkossa,
some-kanavissa ja radiossa. Samoin seurakunnassa seurattiin tarkasti eri tahojen antamia ohjeita, joita
sisäisen viestinnän kautta informoitiin ja ”jalkautettiin” henkilöstölle. Aluekappalainen on toiminut ja
toimii edelleen seurakuntaan nimetyssä koronavalmiusryhmässä, jossa ovat hänen lisäkseen kirkkoherra
Sammeli Juntunen, talousjohtaja Heli Muhonen ja kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen.
Kerimäen kappeliseurakunnassa toteutettiin tiukempien koronarajoitusten aikana maalis-toukokuulla
muiden muassa seuraavaa toimintaa:
Diakoniatyön vastaanottotoimintaa puhelimessa ja varotoimin myös vastaanotolla
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Videohartauksia some-kanavissa (erityisesti Facebook ja youtube) 3 kertaa viikossa
Striimatut ja videoidut jumalanpalvelukset Hyvän Paimenen sunnuntaina, äitienpäivänä ja helluntaina
Aluekappalaisen toteuttama opetusvideosarja Rovastin rukousasema Isä meidän -rukouksesta (fb)
Instagram-hartauksia jatkettiin kirkkovuoden aiheiden pohjalta
Kirkolliset toimitukset varotoimin, papit eivät osallistuneet muistotilaisuuksiin ja kastejuhliin
Flanello-hartauskuvat kappeliseurakunnan ilmoitustaululla kirkkovuoden aiheiden mukaisesti
Eri työalojen ja rippikoulun toimintojen toteuttaminen etäyhteyksien välityksellä
80 vuotta täyttäneiden puhelinkontaktointi toukokuulta lähtien (noin 400 henkilöä yht.)
Kesäkuun alussa rajoitustoimet lievenivät tautitilanteen mukaisesti. Messujen ja tilaisuuksien järjestäminen on mahdollista. Kirkkoihin ja eri toimitiloihin on määritelty henkilömäärä, joka kuhunkin tilaan
voidaan ottaa varoetäisyyttä toisiin noudattaen. Messut alkoivat varotoimin 7.6.
Kesä-elokuulla on muiden muassa seuraavaa toimintaa:
Messut isossa kirkossa ja muualla
Erityismessuja ja kirkkopyhiä
20.6.2020 kansanlaulumessu Kallunmäellä juhannuspäivänä, kirkossa ei messua
12.7.2020 seniorileiriväen kirkkopyhä: messu kirkossa ja tilaisuus seurakuntakodilla
9.8.2020 Elopäiväsunnuntai: messu isossa kirkossa, lounas kirkonmäellä ja tilaisuudet kirkossa
30.8.2020 sadonkorjuumessu Huosiossa, kirkossa ei messua
6.9.2020 Lähimmäisen sunnuntain ja vapaaehtoisten kirkkopyhä: messu ja tilaisuus vapaaehtoisille
Konfirmaatiomessut isossa kirkossa 14.6. 2020 ja 19.7.2020.
Muuta toiminta:
Keskiviikkoisin klo 12 rukoushetki isossa kirkossa
Iso kirkko avoinna ma-pe klo 11-18 ja su klo 11-13
Videohartaus kerran viikossa kappeliseurakunnan fb-sivulla
Puhelinkontaktointi jatkuu (80 vuotta täyttäneet)
Kirkolliset toimitukset, heinäkuun lopulla ja elokuulla runsaasti vihkimisiä
Työalojen toiminnat työalojen suunnitelmien mukaisesti
Lomarauhan julistus videoitiin ja julkaistiin Itä-Savon verkkosivuilla 7.6.2020 sekä seurakunnan youtube-tilillä. Lomarauhan julistajana toimi hotelliyrittäjä, Saimaailmiö2026-hankkeen sytyttäjä Saimi Hoyer.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto keskustelee toiminnasta ja merkitsee kevätkauden ja kesäkauden toiminnan tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi toiminta.

20 §
MUUT ASIAT
1)Kallunmäen hautakatoksen kunnostus
Hautakatoksenkaton kunnostus on ollut esillä 2019. Kesän aikana pyritään korjaus hoitamaan kuntoon,
päällimmäiset puut vaihdettava kaikki ja tämän purku homman jälkeen voi arvioida vasta aluspuiden ja
vaihdon tarpeen.
2)Metsähakkuu Huosion alueella
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Alue on uudistamisen tarpeessa. Metsähakkuussa on huomioitu suoja-alueet rannan, majan ja kirkko
alueen osalta.
3)Kastepuun kankaan tukeminen
Kerimäen talvikirkossa olevan kastepuun villakankaalle laitetaan tukikangas, ettei se repsota. Laura
Hannonen, Sanni Rissanen ja Tapani Hannonen kastepuun tekijöinä ovat lupautuneen hoitamaan asian
kuntoon.

21 §
TIEDOKSI KAPPELINEUVOSTOLLE
Hallintoelinten kokousten pöytäkirjat
Kirkkovaltuuston pöytäkirja 16.6.2020
https://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 18.2., 24.3. ja 1.6.2020
https://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkoneuvosto
Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi.

22 §
KOKOUKSEN PÄÄTÄMINEN
Puheenjohtaja Toivo Loikkanen päätti kokouksen kello 17.25.
Ohjesääntö 14 § Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.
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