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Kokousaika:
Kokouspaikka:

Maanantai 25.11.2019 klo 16.00 – 18.33
Hotelli Varpu kabinetti

Saapuvilla
jäsenet:

(x) Loikkanen Toivo, puheenjohtaja
(x) Hannonen Tapani, varapuheenjohtaja
(x) Huoman Mika
(x) Kujamäki Päivi
(x) Litmanen Teija
(x) Muhonen Iikka
(x) Nousiainen Marja Sisko sihteeri
(x) Sihvonen Poku
(x) Uimonen Anna-Liisa poistui kello 18.04 § 52 kohta 4 kohdalla

Poissa:

(-) Sylvi Mononen, sihteeri

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus:

§ 35 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat:

§:t 44 - 54, sivut 24 – 29

Pöytäkirjantarkastajat:
Pöytäkirjan allekirjoitukset:

Pöytäkirjan
tarkastus:

______________
Toivo Loikkanen
puheenjohtaja

____________________
Marja Sisko Nousiainen
sihteeri

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

Kerimäki ___ / ___ 2019

________________________
Päivi Kujamäki
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KOKOUKSEN AVAUS
Veisasimme virren ”Maa on niin kaunis.” aluksi. Puheenjohtaja Toivo Loikkanen avasi
kokouksen.

45 §

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:
Kappelineuvoston kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Läsnäolijat on merkitty edellä.

46 §

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:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Kujamäki ja Teija Litmanen. Tämän kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi valittiin kappelineuvoston jäsen Marja Sisko Nousiainen.
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

48 §

KOLEHTISUUNNITELMA TAMMI-KESÄKUULLE 2020
Aluekappalainen on valmistellut ehdotuksen kirkkoherran valmisteleman kolehtisuunnitelma
lausunnoksi eli Kerimäen kappeliseurakunnan kolehtisuunnitelman kaudelle tammi-kesäkuu
2020 (LIITE).
Päätösesitys:
Kappelineuvosto käsittelee kolehtisuunnitelman ja esittää sitä kirkkoneuvostolle
vahvistettavaksi.
Päätös:
Kappelineuvosto käsitteli kolehtisuunnitelman ja esittää sen vahvistamista kirkkoneuvostolle.

49 §

KINKERIT-KYLÄKIRKOT-KYLÄTAPAHTUMAT 2020
Kappelineuvosto keskusteli aikaisemmin kinkereistä tai kyläkirkoista ja – tapahtumista.
Keskustelun yhteydessä sovittiin, että vuoden 2020 kinkerisuunnitelma käydään loppuvuodesta
läpi kappelineuvostossa.
Aluekappalainen ja työntekijät ovat keskustelleet asiasta työkokouksessa ja sopineet alustavasti, että kinkereitä ja kylätapahtumia pidetään seuraavasti:
2.2. Kirkonkylä, samassa yv-keräyksen avaus ja kohteiden esittely
9.2. klo 13 Kumpuranta (pitäjän pohjoispää)
15.3. klo 13 Makkola (pitäjän läntiset alueet)
26.4. klo 13 Anttolan perhetapahtuma
Jotta kinkereille ja kylätapahtumiin tulisi aikaisempaa enemmän väkeä, olisi hyvä saada kylien
toimijoita aktivoitua. Kappelineuvoston jäsenet ja mahdollisesti aikuistyön työryhmän jäsenet
voisivat toimia apuna ihmisten kutsumisessa ja kinkereiden ja kylätapahtumien järjestämisessä.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto keskustelee asiasta ja päättää kinkereiden ja kylätapahtumien järjestämisestä.
Päätös:
2.2.2020 Kirkonkylä ja samalla yhteisvastuu keräyksen avaus ja kohteiden esittely tapahtuisi
seurakuntakodilla kirkon jälkeen.
9.2.2020 pitäjän läntiset alueet Hälväläntie 40 B Makkola, Uimonen. Tapahtumassa järjestetään
myös lapsille ohjelmaa.
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1.3.2020 Pitäjän pohjoispää,paikkana Kumpuranta kello 13.00
26.4.2020 perhetapahtumana Anttolan koululla ja sen piha-alueilla. Painotus on toiminnalliseen
puoleen ja lisäksi mukana olisi minimessu aluksi.
Kokonaisuutena keskusteltiin kinkerikirkon pitämisestä aluksi ja sitten muuta tapahtumia
ympärille.

50 §

KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN EDUSTAJA PYSÄKKI RY:N HALLITUKSEEN
Kerimäen Pysäkki ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka järjestää monipuolista toimintaa aikuisille ja ikäihmisille. Seurakunta oli aikanaan perustamassa Pysäkkiä. Pysäkki toimii Puruvedentie 59 rakennuksessa ja sen tiloissa kokoontuvat myös muut toimijat.
Seurakunnan työntekijät, erityisesti diakoni ovat pitäneet Pysäkillä ryhmiä.
Pysäkki ry:n toimijoiden piiristä on esitetty toive, että seurakunnan edustaja voisi olla yhdistyksen hallituksessa ja että yhteistyötä voisi tiivistää.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto keskustelee asiasta ja edustajan nimeämisestä ehdolle Pysäkki ry:n
hallitukseen.
Päätös:
Kappelineuvosto nimesi ehdolle Pysäkki ry:n hallitukseen kappelineuvoston jäsenen Päivi
Kujamäen.

51 §

KAPPELINEUVOSTON MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN
TÄYDENTÄMINEN
Kappelineuvosto on tehnyt sille osoitetun määrärahan (10.000 e) käyttösuunnitelman.
Aluekappalaisen taloustoimistosta saama määrärahan toteutumavertailu (LIITE) osoittaa, että
määrärahaa on vielä jäljellä, vaikka loppuvuodesta on tulossa vielä laskuja, jotka maksetaan
määrärahasta. Toteutumavertailu 21.11.2019 osoittaa, että varoja on käytetty 60,5 % ja siten
jäljellä 3.953,67 ennen tulevia maksuja.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto keskustelee asiasta ja päättää kappelineuvostolle osoitetun määrärahan käyttösuunnitelman täydentämisestä ja määrärahan jäljellä olevien varojen käytöstä.
Päätös:
Kappelineuvosto päätti hankkia Eero Saarismaan valmistaman pienoismallin Kerimäen
puukirkosta.
Lehtiä varataan joulumessuille vielä 200€ arvosta. Jouluglögit tarjotaan seurakuntalaisille Kaivopirtillä ja St1:llä Behmin asemalla, niihin varataan 400 €.
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MUUT ASIAT
1) Katsaus adventti- ja jouluajan toimintaan (tapahtumalehtinen LIITE)
Tapahtumalehtinen, jota jaetaan ennen joulua tapahtumissa, käsiteltiin. Todettiin, että 5.1.2020
ei ole messua Kerimäen kirkossa.
2) Seppelten laskijat 6.12.2019
Itsenäisyyspäivän kukkalaitteet Kerimäellä laskevat Marja Sisko Nousiainen ja Poku Sihvonen.
3) Uurnahautausmaa-alueen suunnitelmien tarkastelu
Keskusteltiin asiasta, katsottiin karttoja alueesta ja todettiin jo toteutuksen alkaneen kunnostustöillä alueella, puiden kaadolla ja kantojen raivauksella.
Selvitetään, onko muistopaaden hankintaan jo määräraha varattu.
4) Seimen toteuttaminen kirkkopuistoon adventin alla 2020
Ideaa seimen kokoamisesta kirkkopuistoon aloitetaan ideoimaan. Materiaaleista tulee jonkun
verran kustannuksia ja tarvittava työ voidaan toteuttaa talkootyönä.
5)

Tapani Hannosen sijasta kappelineuvoston ja seurakunnan edustaja Kerimäen
Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry:n kokouksiin

Päätös:
Valitaan Kerimäen Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry:n syyskokoukseen kappelineuvoston
edustajaksi Marja Sisko Nousiainen. Tapani Hannonen on toiminut 1.1.2019 alkaen Vanhusten
ja Vammaisten Tuki ry:n puheenjohtajana.
6) Joulumessut 7.-8.12.2019
Kappeliseurakunta osallistuu joulumessuille. Kaikkien arvontaan messuosastolla osallistuneiden kesken arvotaan lahjakori. Arvonta suoritetaan sunnuntaina kello 14.15. Lapsi saa osallistuessaan palkinnon. Joulumessuilla on hyvin näkyvä paikka, numero 16. Osastolle tulee jouluseimiasetelma. Paikalla on koko ajan 2-3 henkilöä, työntekijöistä la aluekappalainen ja su diakoni Raija Nuopponen.
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TIEDOKSI KAPPELINEUVOSTOLLE
Hallintoelinten kokousten pöytäkirjat
Kirkkovaltuuston pöytäkirja 1.10.2019
https://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkovaltuusto
Merkittävin päätös tässä kirkkovaltuuston kokouksessa oli veroprosentin nostaminen.
Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 17.9. ja 29.10. ja kirkkoneuvoston asialista 26.11.2019
https://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkoneuvosto

Päätösesitys:
Merkitään tiedoksi annetuksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi annettu.

54 §

KOKOUKSEN PÄÄTÄMINEN
Puheenjohtaja Toivo Loikkanen päätti kokouksen kello 18.33.
Ohjesääntö 14 §
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä
oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.
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