SAVONLINNAN SEURAKUNTA
Kerimäen kappeliseurakunnan
kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA

4/2019

26.9.2019

Sivu 19

Kokousaika:
Kokouspaikka:

Torstai 26.9.2019 klo 16.00 – 17.43
Kerimäen seurakuntakoti

Saapuvilla olleet
jäsenet:

Loikkanen Toivo, pj
Hannonen Tapani, vpj
Huoman Mika
Litmanen Teija
Muhonen Iikka
Sihvonen Poku
Uimonen Anna-Liisa

Poissa:

Mononen Sylvi, kiinteistöpäällikkö
Nousiainen Marja Sisko
Kujamäki Päivi

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus:

§ 35 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat:

§§:t 34 - 43, sivut 19 – 23

Pöytäkirjantarkastajat:
Pöytäkirjan allekirjoitukset:

Pöytäkirjan
tarkastus:

______________
Toivo Loikkanen
puheenjohtaja

____________________
Toivo Loikkanen
sihteeri

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

Kerimäki ___ / ___ 2019

________________________
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34 §

KOKOUKSEN AVAUS
Laulettiin virsi 428:1,4, puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

35 §

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 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:
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

36 §

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 Tapani Hannonen ja Mika Huoman. Sovittiin, että
puheenjohtaja toimii tämän kokouksen sihteerinä Sylvi Monosen ollessa poissa.
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Lisättiin kohtaan Muut asiat kohtien 4 ja 5 asiat. Näin täydennetty esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

38 §

KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
VUODELLE 2020
Kappelineuvoston ohjesäännössä sanotaan:
12 §
Kappelineuvoston tehtävänä on
1) seurata ja edistää kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää sekä tehdä
kirkkoneuvostolle sitä koskevia esityksiä ja aloitteita;
…
4) tehdä kirkkoneuvostolle vuosittain sen määräämään ajankohtaan mennessä
kappeliseurakunnan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotus;
Aluekappalainen on koonnut kappeliseurakunnan eri työntekijöiden ja työalojen työntekijöiden
laatimat toimintasuunnitelmat ja määrärahaesitykset sekä laatinut ns. yleisen seurakuntatyön
toiminta- ja taloussuunnitelmat, jotka on koottu kappeliseurakunnan toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto käsittelee kappeliseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2020.
Päätös:
Kappelineuvosto käsitteli kappeliseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2020.
Tehtäväalueelle muut seurakuntatilaisuudet lisättiin 1. tavoitteeseen kinkerit (kylätapahtumat/
/kyläkirkot/kinkerit).
Todettiin, että toimintasuunnitelma oli luettavampi, jos suunnitelmaosat ja numero-osat
olisivat tiiviimmin esitettyinä.

39 §

TESTAMENTIN VASTAANOTTAMINEN, KAPPELINEUVOSTON LAUSUNTO
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.
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Talousjohtaja Heli Muhonen lähetti aluekappalaisille asiaa koskevan sähköpostiviestin
23.8.2019:
Olen 19.8. perinnönjakosopimuksen mukaisin valtuutuksin jakanut
Tauno Turtiaisen kuolinpesään kuuluvat varat ko. sopimuksessa sovitulla tavalla.
Eli Savonlinnan seurakunta on saanut yleistestamentin perusteella jako-osuutenaan
ko. kuolipesästä rahavaroja 76.664,55 euroa. Testamentilla varat on määrätty käytettäväksi Kerimäen puukirkon korjausrahastoon.
Ko. varat olen sijoittanut OP-Private Strategia 25 erikoissijoitusrahastoon.
Tässä sinulle (jos tarvitset taustatiedoksi) §:t joiden mukaisesti on toimittu ja
jatkossa tulee toimia:
Kappelineuvoston ohjesäännön 11 §:n mukaan
kappelineuvosto päättää testamentilla saadun omaisuuden ja sen tuoton käytöstä.
Tukipalveluiden johtosäännön 8§:n mukaisesti kiinteistöpäällikkö
vastaa rakennushankkeiden hallinnollisesta suunnittelusta, toteuttamisesta
ja valvonnasta.
Kirkkoneuvosto 22.1.209 § 7 mukaisesti alle 200.000 euron sijoituksista päättää talousjohtaja.
Kappelineuvosto on aikaisemmin tehnyt aloitteen Kerimäen ison kirkon sisäkorjauksen ja maalauksen valmistelun käynnistämisestä. Samoin on tiedossa, että Kerimäen kirkon katon korjaus odottaa toteuttamista.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto päättää lausuntonaan, että testamentin kautta saadut varat sijoitetaan
edelleen seurakunnan ja talousjohtajan parhaaksi katsomalla tavalla ja että ne varataan käytettäväksi kirkon sisäkorjauksen ja -maalauksen suunnitteluun ja toteuttamiseen osana muuta rahoitusta. Kappelineuvosto on kiitollinen testamentin antajalle saaduista varoista.
Edelleen kappelineuvosto ilmaisee lausuntonaan, että kirkon katon korjaukseen käytetään seurakunnan muita varoja.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesitys siten, että päätösesityksen alussa sana ”esittää” muutetaan ohjesäännön
mukaisesti sanaksi ”päättää”:
Kappelineuvosto päättää lausuntonaan, että testamentin kautta saadut varat sijoitetaan
edelleen seurakunnan ja talousjohtajan parhaaksi katsomalla tavalla ja että ne varataan käytettäväksi kirkon sisäkorjauksen ja -maalauksen suunnitteluun ja toteuttamiseen osana muuta rahoitusta. Kappelineuvosto on kiitollinen testamentin antajalle saaduista varoista.
Edelleen kappelineuvosto ilmaisee lausuntonaan, että kirkon katon korjaukseen käytetään seurakunnan muita varoja.

40 §

KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS JAVISIO, SEURA
KUNTAILLAN JÄRJESTÄMINEN
Kappeliseurakunnan työyhteisö työsti suunnittelukokouksessaan toukokuulla 2019
kappeliseurakunnan toiminta-ajatusta ja visiota sekä arvoja. Ne esiteltiin kappelineuvoston
kokouksessa kesäkuulla. Tuolloin sovittiin, että asian tiimoilta voidaan järjestää
seurakuntailta syyskaudella.
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Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto järjestää kappeliseurakunnan toiminta-ajatuksen/vision ja arvojen
pohjalta seurakuntaillan syyskaudella. Sovitaan ajankohta ja ohjelmavastuut.
Päätös:
Kappelineuvosto päätti, että asiaan liittyvä seurakuntailta järjestetään tammikuulla 2020.
Päätettiin asiaa valmistelemaan työryhmä: Tapani Hannonen, Marja Sisko Nousiainen ja
aluekappalainen Toivo Loikkanen.
41 §

MUUT ASIAT
1) Katsaus syyskauden toiminnasta
Aluekappalainen kertoi lyhyesti syyskauden toiminnasta.
2) Lähetysyhdistys Kylväjän kesäpäivät 12.-14.6.2020
Kylväjän kesäpäivien tapahtumapaikka on Savonlinnan tuomiokirkko ja seurakuntakeskus, pe 12.6.2020 avajaistilaisuus oheisohjelmineen Kerimäen kirkossa.
3) Kappelineuvostojen yhteinen ilta Punkaharjulla 16.3.2020 klo 17 alkaen
Todettiin.
4) Kirkon katon korjaus
Päätettiin tiedustella kiinteistöpäälliköltä ison kirkon katon korjauksen tilannetta.
5) Uurnahautausmaa-alueen perustaminen Kerimäen uudelle hautausmaalle
Uurnahautausalueen perustamisesta on tehty aloite ja alue katsottiin kesäkuulla
hautausmaakatselmuksessa. Päätettiin tiedustella asian hallinnollista ja
käytännöllistä valmistelua ylipuutarhurilta ja talousjohtajalta.

Päätös:
Kohtien 1-5 kirjausten mukaisesti.

42 §

TIEDOKSI KAPPELINEUVOSTOLLE
Hallintoelinten kokousten pöytäkirjat
Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 11.6.2019 ja 3.9.2019
https://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkoneuvosto
Päätös:
Merkittiin tiedoksi annetuksi.

43 §

KOKOUKSEN PÄÄTÄMINEN
Puheenjohtaja Toivo Loikkanen päätti kokouksen kello 17.43.
Ohjesääntö 14 §
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä
oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.
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