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23 §
KOKOUKSEN AVAUS
Veisasimme virren 462 ensimmäisen säkeistön ja kuulimme korona kesän mietteitä ja siitä kuinka Luojamme on antanut meille moninaiset lahjat kuten runsaan marja- ja sienisadon.
Puheenjohtaja Toivo Loikkanen avasi näin kokouksen.

24 §
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.

25 §
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 Iikka Muhonen ja Poku Sihvonen. Kappelineuvoston kokouksen pöytäkirjan pitäjäksi valittiin Marja Sisko Nousiainen.

26 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muihin asioihin tehdyillä lisäyksillä; sankarihautojen kukka-asiat ja uurna hautausmaalle ehdotettu paasi muistelua ja nimilaattoja varten.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
Kerimäen kappeliseurakunnan
kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA

3/2020

27.8.2020

Sivu 15

27 §

VALMISTELEVA KESKUSTELU SEURAKUNNAN STRATEGIOISTA LAUSUNNON ANTAMISTA VARTEN
Seurakunnan hallinnossa on valmisteltu Seurakunnan strategia vuosille 2021-2025 ja kiinteistöstrategia
samalle ajalle. Kirkkoneuvosto käsitteli ne ja pyytää kappelineuvostolta
lausuntoa 25.9. mennessä (kn 18.8.2020 § 83).
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto keskustelee strategioista ja antaa 8.9.2020 kokouksessaan keskustelun pohjalta lausunnot niistä kirkkoneuvostolle.
Päätös:
Kappelineuvosto keskusteli laajasti ja varsin perusteellisesti strategioista ja kirjattiin asiat muistiin lausunnon antamista varten.

28 §

VALMISTELEVA KESKUSTELU KAPPELINEUVOSTON KÄSITELTÄVISTÄ
MUISTA ASIOISTA

Aluekappalaisen ja kappelineuvoston tietoon on ollut aikaisemman kokouksen pohjalta ja muuten asioita, jota on käsiteltävä kappelineuvostossa. Aluekappalainen tuo listauksen asioista kokoukseen.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto käy valmistelevan keskustelun kappelineuvoston käsiteltävistä ajankohtaisista asioista
ja päättää niistä 8.9.2020 kokouksessaan.
Päätös
1. Kallunmäen hautakatoksen katon kunnostusasia: Sovittiin sen etenemisestä ja toteuttamisesta.
Tarvikkeet pyritään järjestämään paikalle syksyn aikana ja työ tekemään talkoilla toukokuulla.
2. Ison kirkon invaluiska. Kesällä seurakunnalle tulleen palautteen myötä tuli kysymys ja ehdotus
invaluiskan saamiseksi Ison kirkon ovelle (Kirkkorannan puolen ovi). Kyse on esteettömyyteen
liittyvästä tärkeästä asiasta. Päätettiin tässä vaiheessa kuitenkin, että jatketaan isoon kirkkoon
siirtyminen nykyisen käytännön mukaisesti talvikirkon kautta. Ison kirkon ovelle on tullut kesäkaudelle infoa kyseisen asian suhteen.
3. Kuntoportaat. Muutamalta seurakuntalaiselta on tullut ehdotus, voisiko kirkonmäen kupeeseen
rakentaa eri toimijoiden toimesta kuntoportaat. Todettiin, ettei sellaisten rakentaminen kirkon
”julkisivupuolille” (kirkon etupuoli ja Kirkkorannan puoli) ole mahdollista, koska kirkon alue on
kulttuurihistoriallisesti arvokas ja suojeltu miljöö. Ainoa mahdollinen alue voisi olla Talvikirkon
parkkipaikan kupeessa oleva rinne. Päätettiin jättää asia ”hautumaan”.
4. Huosion toiminta ja tilojen käyttöoikeusasia. Päätettiin ottaa jatkovalmisteluun ja selvittelyyn.
5. Kivilinnan entisen pappilan tontin puiden raivaus. Hautausmaalla työskentelevät henkilöt ovat jo
raivanneet vesakkoa ja tontin vanhoja pensaita alueelta. Tarkastellaan asiaa ja selvitetään, onko
isompaan raivaukseen tarvetta ja mahdollisuutta. Ollaan yhteydessä asiasta kiinteistöpäällikköön.
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MUUT ASIAT
Seurakunnan koronatilanteeseen liittyvä ohjeistus 25.8.2020 toistaiseksi
Varotoimet jatkuvat mm osallistuja määrien suhteen ja käsihygieniasta huolehditaan, osallistutaan vain terveenä tilaisuuksiin. Ohjeet luettavissa seurakunnan kotisivuilla.

2) Sankarihautausmaan kukkaistutusten toteuttaminen
Kappelineuvosto on tehnyt aikaisemmin päätöksen niin, että jokaisen sankarivainajan kohdalla
on oma kukkansa. Päätös pidetään ja toivotaan, että toteutus voidaan saada aikaiseksi kukkaastioiden osalta jo tämän syksyn aikana. Kappelineuvostolle tuli kysymys ja ehdotus kukkaalustojen/-laatikoiden asentamisesta niin, että lisälaatikot tulisivat nykyisten väleihin. Tällöin
kuitenkaan kukat eivät olisi kunkin haudan kohdalla. Kukka-alustojen asennus päätettiin kuitenkin tehtäväksi niin, että kukat ovat kunkin haudan kohdalla.
3) Kanervat sankarihaudoille: Kerimäen lionsklubit ovat mahdollisesti halukkaita kustantamaan
vuosittain kanervat sankarihaudoille. Klubit tekevät päätöksensä asiasta omissa hallinnoissaan
syyskuun alussa. Seurakunnan vastuulle jäisi kanervien istuttaminen kesäkukkien poiston yhteydessä. Kappelineuvostossa asiaan suhtauduttiin myönteisesti.
4) Laura Hannonen valmistaa kännykkäparkin talvikirkkoon
Kännykkäparkki koskee ensisijaisesti rippikoululaisia ja heidän kokoontumisia kirkossa. Kappelineuvosto suhtautuu myönteisesti asiaan. Muutenkin kirkkoon tullaan tuomaan tietoa puhelimen
sulkemisesta jumalanpalveluksen ajaksi.
5) Paasi uurnahautausmaalle
Selvitetään ja tuodaan tulevaan kokoukseen 8.9. eri vaihtoehtoja paadeksi. Lisäksi päätetään sijoituskohta paadelle. Päätös molemmista tehdään kokouksessa 8.9. Seurakunnan yhteisistä varoista on luvattu varat paaden hankintaan. Asiasta ollaan yhteydessä talousjohtajaan ja ylipuutarhuriin ennen paaden hankintaa.

30 §
TIEDOKSI KAPPELINEUVOSTOLLE
Hallintoelinten kokousten pöytäkirjat;
Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 18.8.2020
https://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkoneuvosto
6.9.2020 on Lähimmäisen sunnuntai ja vapaaehtoisten kirkkopyhä Kerimäellä. Kirkkoon kutsutaan ja
tilaisuuteen, joka järjestetään seurakuntakodilla.
Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi.

31 §
KOKOUKSEN PÄÄTÄMINEN
Puheenjohtaja Toivo Loikkanen päätti kokouksen kello 18.27 kiittäen vilkkaasta keskustelusta.
Ohjesääntö 14 § Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.
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