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puheenjohtaja
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Muut läsnäolijat
(x) Markus Pehkonen
kiinteistöpäällikkö, §14
_______________________________________________________kello 16.12-17.20 paikalla
Poissa:
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:

§ Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat:

§§ 10-21

Pöytäkirjantarkastajat:

Pöytäkirjan allekirjoitukset:
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tarkastus:
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Toivo Loikkanen
puheenjohtaja

____________________
Marja Sisko Nousiainen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Kerimäki ___/___2022

________________________
Päivi Kujanmäki
pöytäkirjan tarkastaja

______________________
Riitta Malinen
pöytäkirjan tarkastaja
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10 §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokouksen alussa pidetään alkuhartaus ja puheenjohtaja avaa kokouksen.
Aluksi veisasimme virrestä 428 säkeistöt 1-3. Puheenjohtaja Toivo Loikkanen käsitteli Jumalan sanan
kylvämistä edellisen sunnuntain tekstin mukaisesti.
11 §
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:
Läsnäolijat ovat listattuna pöytäkirjan alussa.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
12 §
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:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Kujanmäki ja Riitta Malinen. Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin kappelineuvoston jäsen Marja Sisko Nousiainen.
13 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
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Päätös:
Jaettu esityslista hyväksyttiin kokoukselle työjärjestykseksi.
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14 §
KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN KIINTEISTÖJEN TILANNE JA SUUNNITELMAT
Kappeliseurakunnan ohjesäännössä määrätään:
12 §
Kappelineuvoston tehtävänä on muiden muassa
3) valvoa ja seurata kappeliseurakunnan alueen taloudellisten asioiden hoitamista
sekä tehdä kirkkoneuvostolle niitä koskevia esityksiä ja aloitteita;
8) valvoa kappeliseurakunnan kirkkoa ja hautausmaata sekä seurakunnan muuta omaisuutta kappeliseurakunnan alueella kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti;
Kappelineuvoston kokoukseen on kutsuttu seurakunnan uusi kiinteistöpäällikkö Markus Pehkonen, jonka kanssa käydään läpi kiinteistöjen tilanne ja niihin liittyviä suunnitelmia. Esille otetaan
ainakin:
Ison kirkon ulkoseinien ja muiden pintojen huoltomaalaus
Ison kirkon katon korjaus
Ison kirkon sisätilojen korjaus- ja maalaushanke (tulevina vuosina, aikataulua ei ole päätetty)
Seurakuntakodin asiat
Lisäksi voidaan ottaa esille ja keskustella vireillä olevista ja tulevalle kesäkaudelle ajatelluista
Kallunmäen hautakatoksen katon korjauksesta ja Huosion majan biohuussien ja laiturin rakentamisesta sekä muista mahdollisista kiinteistöihin liittyvistä asioista.
Käydään läpi myös Tavisalon ja sen alueen sekä Metsolan tilanne, jotka ovat myyntilistalla.
Aluekappalainen kuulee ennen kokousta myös seurakuntamestari Sami Liukkua ja haudankaivaja
Ari Lundbergia, jotka kappeliseurakunnan alueella vastaavat kiinteistöistä ja hautaismaista.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto käy läpi Kerimäen kiinteistöjen tilannetta ja niihin liittyviä suunnitelmia ja kuulee
kiinteistöpäällikön selvityksen niihin liittyen sekä keskustelee esille tulevista asioista. Kappelineuvosto voi tehdä myös kirkkoneuvostolle esityksiä ja aloitteita.
Päätös:
Kappelineuvosto kävi läpi Kerimäen kiinteistöjen tilannetta ja niiden suunnitelmia kiinteistöpäällikkö Markus Pehkosen kanssa.
Ison kirkon ulkoseinien huoltomaalaus on suunniteltu toteuttaa kesällä 2023.
Ison kirkon katon korjaus on varsin haasteellinen projekti, joka tulee suunnitella huolella. Työ on
kiireellinen, mutta sitä ei pidä toteuttaa hätäisesti. Suunnitelmat, kustannusarvion laskeminen ja
kustannusten kattamismahdollisuudet ovat tehtävä huolellisuutta noudattaen unohtamatta museoviraston roolia arvokasta kohdetta kohtaan. Työn taustasuunnittelu on käynnistymässä, mutta toteutuksen aikataulua ja alustavaa kustannusarviota ei voida vielä sanoa. Kiinteistöpäällikön arvion mukaan koko kate tulee uusia. Puu- ja hirsiosien työt ovat vaikeasti ennalta arvioitavissa. Kirkon sisätilojen kunnostus voi toteutua vasta, kun katon kunnostus tai uusiminen on tehty. Rahoituksen osalta
todettiin, että testamenttilahjoitukset ovat yhtenä osana mittavissa hankkeissa.
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Seurakuntakodin lämmitysmuoto tulee vaihdon piiriin, koska seurakunnassa on sitouduttu öljylämmityksistä luopumiseen ja niiden korvaamiseen kauko- tai maalämmöllä vuoteen 2025 mennessä.
Seurakuntakodilla tulee käytäväikkunoiden vaihtoa.
Kallunmäen hautakatos: suunnitelmat ovat ympäristökeskuksen laatimien ohjeiden mukaiset, onhan
kysymys suojelukohteesta. Esille tulivat tarpeiden hankinta ja niiden kustannukset. Tapani Hannonen on toiminut asiassa vastuuhenkilönä. Tapani Hannonen antoi tarvittavat kuvat kiinteistöpäällikölle asian kokonaiskuvan muodostamiseksi.
Sami Liukko oli laatinut kirkon esineistön ja Talvikirkon kunnostusehdotuksia koskevan koosteen
(liite) kiinteistöpäällikölle ja kappelineuvostolle.
Huosioon on kaavailtu biohuussia, laituria, kaivon kunto tulisi tarkastaa ja aikanaan tarvittavia
opasteita.
Todettiin, että Metsolan ja Tavisalon kesäkodin alueen myyntien osalta ei ole uutta tietoa.
Metsolan tilanne on esillä kirkkoneuvostossa 22.2.2022.
15 §
KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2021
Kappeliseurakunnan ohjesäännössä määrätään:
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 koonnut työntekijöiden ja työalojen laatimat toimintakertomukset sekä laatinut
toimintakertomukset ns. yleisen seurakuntatyön tehtäväalueiden toiminnasta (jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, aikuistyö, muut seurakuntatilaisuudet)
sekä koostanut näistä kappeliseurakunnan toimintakertomuksen 2021.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto käsittelee toimintakertomuksen 2021 ja lähettää sen kirkkoneuvostolle tiedoksi.
Kappelineuvosto arvioi samalla toimintaa mm. kappeliseurakunnan ohjesäännön ja seurakunnan
strategian pohjalta.
Päätös:
Kappelineuvosto käsitteli toimintakertomuksen ja muodosti arvionsa sen pohjalta.
Kappelineuvosto esittää kiitokset eri työalojen työntekijöille ja vapaaehtoisille kuluneesta vuodesta
2021. Todettiin, että koronasta johtuen ja myös muuten Kerimäen kappeliseurakunnassa on toimittu
aktiivisesti some-kanavissa (tapahtumatiedot, videohartaudet ja muu aineisto).
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16 §
KAPPELINEUVOSTOLLE OSOITETUN MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA
(osa2)
Kappelineuvoston ohjesäännössä sanotaan:
11 §
Kappelineuvosto päättää
1) seurakunnan talousarviossa sille osoitetuista varoista;
2) kappeliseurakunnan omalla toiminnalla hankituista varoista; ja
3) kirkkojärjestyksen 12 luvun 4 §:ssä tarkoitetun omaisuuden ja sen tuoton käytöstä.
Kappelineuvosto päätti kokouksessaan 17.1.2022 talousarviossa osoitetun määrärahan 10.000€ käytöstä 5400€ osalta.
Kerimäen hoivalaitosten/hoivakotien kohdalla on tullut esille tarve saada sinne virsikirjoja. Seurakunnalla on käytöstä pois jääneitä virsikirjoja, joita onkin toimitettu eri hoivapaikkoihin. Niiden
käytettävyys ei ole paras mahdollinen, koska tarve on erityisesti suuritekstisistä virsikirjoista.
Kanttori Minna Raassina selvitti, että Sacrum Oy:ltä on mahdollisuus ostaa suuritekstinen virsikirja
hintaan 21,80€, kun tilaus on vähintään 50 kpl. Jos virsikirjoja hankitaan, ne voidaan jakaa esim.
seuraavasti: Puruveden Palvelutalo 20 kpl, Attendo Jouhenjoki 15 kpl, Vanhainkoti-lyhytaikaisyksikkö 10-15 kpl.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto päättää, että sille osoitetusta määrärahasta käytetään seuraavaan:
suuritekstisten virsikirjojen hankinta Kerimäen hoivalaitoksiin 1100€.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
17 §
KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN DIAKONIAN VIRKA (KAPPELINEUVOSTON
LAUSUNTO)
Kerimäen kappeliseurakunnan on Savonlinnan seurakunnan virkana diakonin virka. Sitä on hoitanut
pitkään diakoni Raija Nuopponen, jolle kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan 25.1.2022 eron virasta 1.10.2022 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Kappeliseurakunnan ohjesäännössä (§ 12) sanotaan:
12 §
Kappelineuvoston tehtävänä on
1) seurata ja edistää kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää sekä tehdä
kirkkoneuvostolle sitä koskevia esityksiä ja aloitteita;
7) valita kappeliseurakunnan kappalainen ja antaa kirkkoneuvostolle lausunto
henkilökuntaa kappeliseurakunnan toimintaa varten osoitettaessa tai valittaessa;
9) koordinoida kappelin alueen osalta seurakunnallista toimintaa suhteessa koko seurakunnan työalojen toimintaan.
Kerimäen kappeliseurakunnan alueella on noin 4000 seurakunnan jäsentä ja asukkaita noin 5000.
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Diakoniatyössä keskeisiä asioita ja toimintoja ovat olleet:
Diakoniapäivystys seurakuntakodilla, aktiivinen koti- ja laitoskäyntityö
Seurakunnallisen diakoniatyön ryhmät, erityisesti virkistyskerho ja siihen liittyvä yhteisöruokailu
(Tiistai-tupa), rukouspiiri, naisten iltoja
Diakonian leiripäivät diakoniatyön piirissä ja yhdessä muiden työalojen kanssa
Verkostoituminen alueen toimijoiden kanssa ja yhteistyö (Pysäkki, SPR, MLL, Lions klubit ym.)
Diakonia-avustukset osana koko seurakunnan diakoniatyötä sekä avustukset paikallisten toimijoiden lahjoitusten pohjalta
Kerimäen alueella ja myös koko seurakunnan alueella ikäihmisten määrä ei tule lähivuosina vähenemään. Samoin erilaisissa hoivapaikoissa tulee olemaan ikäihmisiä ja muita hoidettavia.
Diakonia-avustuksille ja myös ruuan jakelulle on ollut viime vuosina suuri tarve. Tähän liittyvä työ
on myös saanut näkyvyyttä seurakunnan viestinnässä ja mediassa, vaikka työtä ei tehdäkään tämän
vuoksi vaan diakonian lähtökohdista ja ihmisten tarpeista käsin. Diakoniatyö on liittynyt Kerimäellä
vahvasti myös alueen seurakunnan toimintaan ja elämään.
Viime vuosina diakoniatyön ja lähetystyön yhteistyö on lisääntynyt. Lisäpanostukselle olisi tarvetta
esimerkiksi yhteisvastuukeräyksen kohdalla, kun sen rooli on viime vuosina pienentynyt.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto esittää kirkkoneuvostolle lausuntoaan (Kappeliseurakunnan ohjesääntö, § 12,
mom. 1,7,9), että:
Kerimäen kappeliseurakunnan diakonian virka tai tehtävä täytetään avoimen haun pohjalta ja virkaan tai tehtävään saadaan uusi työntekijä. Työntekijän työstä pääosa tulee kohdistua Kerimäen alueelle, perusteena alueen väkimäärä ja toiminnan tarpeet. Kappelineuvosto lausuu viran tai tehtävän
tarpeista kokouksessa käytävän keskustelun pohjalta.
Päätös:
Kappelineuvosto keskusteli annettavasta lausunnosta.
Kappelineuvosto esittää kirkkoneuvostolle lausuntonaan (Kappeliseurakunnan ohjesääntö, § 12,
mom. 1,7,9), että:
Kerimäen kappeliseurakunnan diakonian virka tai tehtävä täytetään ja virkaan tai tehtävään saadaan
uusi työntekijä. Työntekijän työstä pääosa tulee kohdistua Kerimäen alueelle, perusteena alueen väkimäärä ja toiminnan tarpeet.
Kirjattiin tiedoksi keskustelussa esillä olleena johtavan diakoniatyöntekijän Mari Kulmalan kooste
diakoniatyöntekijöistä eri alueilla ja alueiden väkimäärät (liite).
18 §
KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN SEURAKUNTAMESTARIN VIRKA (kappelineuvoston lausunto)
Kerimäen kappeliseurakunnan seurakuntamestari Raimo Nuopponen jäi eläkkeelle virastaan
1.1.2022 lukien. Seurakuntamestarin viran tehtäviä on hoitanut ma tehtävässä Sami Liukku, jonka
nyt sovittu työaika jatkuu 10.4.2022 saakka.
Määräaikaisen järjestelyn yhtenä tarkoituksena on ollut selvittää, miten seurakuntamestarin tehtäviä
hoidetaan ja millaisilla henkilöstöjärjestelyillä. Tarkoitus on ilmeisesti, ettei kyseinen työntekijä
olisi virassa vaan työsopimussuhteisena työntekijänä.
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Kerimäen kappelineuvosto on ennakoiden ottanut kantaa asiaan käsitellessään seurakunnan strategiaa. Kappelineuvosto totesi lausuntonaan strategian käsittelyn yhteydessä 8.9.2020 (§ 36):
Henkilöstö:
Kappelineuvosto esittää Kerimäen osalta, että pian vapautuva seurakuntamestarin virka täytetään ja
että alueella on senkin jälkeen kiinteistö- tai hautausmaatehtävissä myös toinen työntekijä kokoaikaisena tai ainakin osa-aikaisena. Perusteluna tälle on mm. Iso kirkko ja hoidettavien alueiden laajuus sekä työntekijöiden keskinäisen ”tuurauksen” mahdollisuus (jatkuva turvapäivystys kirkkoihin
liittyen).
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto esittää lausuntonaan, että Kerimäen seurakuntamestarin virka tai tehtävä täytetään
vakinaisesti ja että työntekijän virkapaikka on Kerimäki.
Päätös:
Kappelineuvosto esittää lausuntonaan, että Kerimäen seurakuntamestarin virka tai tehtävä täytetään
vakinaisesti ja että työntekijän virkapaikka on Kerimäki sekä tehtäviä voi olla muuallakin seurakunnan alueella.
Kappelineuvosto suosittaa tehtävään valittavaksi Sami Liukkua.
19 §
MUUT ASIAT
Kaivoshankkeeseen liittyvää tilaisuus, Pro Puruvesi ry pj kirje liitteenä, joka myös osoitettu
kappelineuvostolle. Tilaisuus on 24.2.2022 Punkaharjulla Retretissä. Kerimäen edustajana toivotaan
Poku Sihvosen osallistuvan tilaisuuteen.
Kirkkoneuvosto käsittelee asiaa 22.2.2022.
20 §
TIEDOKSI KAPPELINEUVOSTOLLE
Hallintoelinten kokousten pöytäkirjat:
Kirkkoneuvoston pöytäkirjat:
https://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuuston pöytäkirjat:
https://www.savonlinnanseurakunta.fi/paatoksenteko/kirkkovaltuuston-esityslistat-ja-poytakirjat
Päätösesitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
21 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja Toivo Loikkanen päätti kokouksen kello 18.17.
Ohjesääntö 14 § Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.

