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Kokousaika:
Kokouspaikka:

Maanantai 28.1.2019 klo 17.00 – 19.03
Kerimäen seurakuntakoti

Saapuvilla olleet
jäsenet:

Loikkanen Toivo, pj
Hannonen Tapani, vpj
Huoman Mika
Kujamäki Päivi
Litmanen Teija
Muhonen Iikka
Nousiainen Marja Sisko, kokouksen sihteeri
Sihvonen Poku
Uimonen Anna-Liisa

Poissa:

Mononen Sylvi, kiinteistöpäällikkö (kappelineuvoston sihteeri)

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus:

§ 2 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat:

§§:t 1- 11 , sivut 1 - 6

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

________________________
Tapani Hannonen
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KOKOUKSEN AVAUS
Aluekappalainen pitää alkuhartauden ja avaa kokouksen.
Aluekappalainen Toivo Loikkanen piti alkuhartauden ja lauloimme virrestä 428 kolme ensimmäistä säkeistöä.
Aluekappalainen Toivo Loikkanen avasi kokouksen toivottaen uudet ja jo aiemmalla kaudella
olleet tervetulleiksi Kerimäen kappelineuvostoon.

2§

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:
Kerimäen kappelineuvosto todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

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.
Pöytäkirja pitäjäksi valittiin kappelineuvoston jäsen Marja Sisko Nousiainen.
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Jaettu esityslista hyväksyttiin kokoukselle työjärjestykseksi.

5§
KAPPELINEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
Kappelineuvoston ohjesäännössä sanotaan (5 §):
Kappelineuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä
kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kappelineuvosto voi
valita puheenjohtajaksi kappelin kappalaisen (aluekappalaisen) tai kappelineuvostoon valitun muun jäsenen.
Kerimäellä edellisellä kaudella puheenjohtajana toimi aluekappalainen.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös:
Kappelineuvoston puheenjohtajaksi valittiin aluekappalainen Toivo Loikkanen ja varapuheenjohtajaksi Tapani Hannonen.
6§

KAPPELINEUVOSTON ASETTAMAT TYÖRYHMÄT
Kappelineuvoston ohjesäännössä sanotaan (12 §):
Kappelineuvoston tehtävänä on
1) seurata ja edistää kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää sekä tehdä kirkkoneuvostolle sitä koskevia esityksiä ja aloitteita;
2) asettaa tarvittaessa avukseen työryhmiä tai toimikuntia kappeliseurakunnan toimialaan
kuuluvia tehtäviä varten;
Edellisellä kaudella kappelineuvosto asetti neljä työryhmää ja valitsi niihin jäsenet. Työryhmät
olivat: messu- ja maallikkotoiminnan, diakoniatyön, lähetystyön ja kasvatustyön työryhmä.
Niistä aktiivisesti toimivat lähetystyön ja kasvatuksen työryhmät.
Kappeliseurakunnan työntekijät ovat keskuudessaan keskustelleet työryhmistä ja niiden tarpeellisuudesta. Tällöin tuli esille, että työryhmiä voisi olla kolme, ellei kappelineuvosto halua toisin
päättää.
Työryhminä voisivat olla kasvatuksen ja lähetystyön työryhmä sekä kolmas työryhmä muita
tehtäviä varten.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto keskustelee asiasta ja päättää, mitä työryhmiä se asettaa ja montako jäsentä
niihin valitaan.
Työryhmien jäsenet valitaan seuraavassa kokouksessa.
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Päätös:
Kappelineuvosto kävi keskustelua työryhmistä ja niiden tarpeellisuudesta laajasti. Työryhmien
koko voi olla 4-6 henkilöä ja lisäksi keskusteltiin asuinalueen merkityksestä työryhmän jäsenyydessä. Päätös on, ettei asuinalue rajaa pois työryhmän jäsenyydestä, kiinnostus ja motivaatio
työryhmän työskentelyyn tärkeää.
Jäsenten nimeämisessä huomioidaan 40/60 kiintiöajattelu.
Kappelineuvosto asettaa
1) kasvatuksen työryhmän
2) lähetystyön työryhmän
3) lisäksi kolmas työryhmä, jonka nimi on vielä avoin (aikuistyöm jp-elämä, muut tehtävät)
7§

KAPPELINEUVOSTOLLE OSOITETUN MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA
Kappelineuvoston ohjesäännössä sanotaan kappelineuvoston tehtävistä (12 §):
5) vahvistaa seurakunnan talousarviossa kappelineuvostolle myönnettyjen määrärahojen
käyttösuunnitelma ja lähettää se tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Seurakunnan kirkkovaltuusto on talousarvion yhteydessä päättänyt kappelineuvostoille osoittavista määrärahoista. Kerimäen kappelineuvostolle on osoitettu entiseen tapaan 10.000 € määräraha, josta se tekee käyttösuunnitelman.
Edellisellä kaudella osa määrärahasta käytettiin asetettujen työryhmien kautta, jolloin työryhmille päätettiin osoittaa 700 €/työryhmä kuitenkin niin, että kasvatuksen työryhmä sai 1400 € (2
x 700 €). Tämä käytäntö on koettu myös työntekijöiden piirissä hyväksi.
Kappelineuvostolle osoitetusta määrärahasta maksetaan myös kappelineuvoston jäsenten palkkiot ja mahdolliset matkakorvaukset. Niiden suuruus yhteensä on ollut 1600€ - 2000 €, jolloin
muuten käytettäviä varoja jää noin 8000 €.
Aluekappalaisen havainnon mukaan yleisen seurakuntatyön tehtäväalueiden määrärahoja on parin viime vuoden aikana vähennetty merkittävästi. Tällöin määrärahojen riittäminen perustoiminnan tarpeisiin on tullut kyseenalaiseksi. Kappelineuvoston määrärahoja ei kuitenkaan ole
tarkoitettu aikaisemman ja toistaiseksi jatkuvan toiminnan tarpeisiin vaan erikseen päätettäviin
muihin tarpeisiin kuten kertaluonteisiin hankintoihin ja projektiluonteisiin toimintoihin.
Aluekappalainen on aikaisempien vuosien pohjalta valmistellut alustavan suunnitelman
kappelineuvostolle osoitettujen määrärahojen käyttösuunnitelmaksi:
Kappelineuvoston kokouspalkkiot ja matkakulut
2000 e
Kasvatuksen työryhmän toiminnan tarpeisiin
1400 e
Lähetystyön työryhmän toiminnan tarpeisiin
700 e
NN Työryhmän toiminnan tarpeisiin
700 e
Tankkauspaikka-toimintaprojektin lounaisiin (tarvikkeet)
600 e
Kukkalaitteet sankarihaudoille (kaatuneiden muistopäivä ja 6.12.),
400 e
”Hän vaelsi kylästä kylään” näytelmäesitykseen
400 e
Kirkkokyyti Savonlinnan keskustaan (kevät)
300 e
Pääsiäiskahvit (Kaivopirtti ja St1:n kahvio, noin 100 hlö x 3e)
500 e
Yhteensä
7000 euroa
Kappelineuvosto päättää keväällä tai viimeistään kesän lopulla määrärahan loppuosan
käytöstä.
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Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto päättää sille osoitetun määrärahan käyttösuunnitelmasta aluekappalaisen
tekemän alustavan ehdotuksen pohjalta.
Päätös:
Kappelineuvosto päätti määrärahan (7000€) osalta käyttösuunnitelman valmistelun mukaisesti:
Kappelineuvoston kokouspalkkiot ja matkakulut
2000 e
Kasvatuksen työryhmän toiminnan tarpeisiin
1400 e
Lähetystyön työryhmän toiminnan tarpeisiin
700 e
NN Työryhmän toiminnan tarpeisiin
700 e
Tankkauspaikka-toimintaprojektin lounaisiin (tarvikkeet)
600 e
Kukkalaitteet sankarihaudoille (kaatuneiden muistopäivä ja 6.12.),
400 e
”Hän vaelsi kylästä kylään” näytelmäesitykseen
400 e
Kirkkokyyti Savonlinnan keskustaan (kevät)
300 e
Pääsiäiskahvit (Kaivopirtti ja St1:n kahvio, noin 100 hlö x 3e)
500 e
Yhteensä
7000 euroa
Määrärahan loppuosan osalta kappelineuvosto päättää myöhemmin.
10.3.2019 toteutetaan ”Hän vaelsi kylästä kylään” esityksen Kerimäellä.
15.4.2019 kello 14–15 pääsiäiskahvit Kaivopirtillä ja
16.4.2019 kello 8.30–9.30 St1:llä pääsiäiskahvitus.
5.5.2019 kirkkokyyti Savonlinnaan kanttorien toteuttamaan messuun.
8§

KAPPELINEUVOSTON ROOLI, TEHTÄVÄT JA TYÖSKENTELY
Kappelineuvoston roolista, tehtävistä ja työskentelystä määrätään kappelineuvoston ohjesäännössä. Lisäksi seurakunnassa on toteutettu hallinnon koordinointiprosessi, jonka yhteydessä on
sovittu käytännöistä, jotka liittyvät muiden hallintoelinten ja kappelineuvostojen toimintaan sekä niihin liittyvien keskeisten viranhaltijoiden toimintaan.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto tutustuu kappelineuvoston ohjesääntöön, hallinnon vuosikelloon sekä asiakirjaan Esimiestyö, työn johtaminen sekä toimintasuunnitelmien ja – kertomusten käytäntöjä
Savonlinnan seurakunnassa ja sen kappeliseurakunnissa (Esimiestyön järjestäminen kappeleissa). Hallinnon vuosikello esitellään kokouksessa, muut em. aineistot lähetty kappelineuvoston
jäsenille aikaisemmin.
Kappelineuvosto keskustelee muista sen työskentelyyn liittyvistä asioista.
Päätös:
Keskusteltiin kappelineuvoston roolista, tehtävistä ja työskentelystä.
Päätettiin palata seuraavassa kokouksessa, kun jokainen on perehtynyt vielä tarkemmin jaettuihin ja aiemmin toimitettuihin materiaaleihin.

9 §

MUUT ASIAT
Seuraavat kokoukset
Kappelineuvoston kokous maanantaina 11.2.2019 kello 17.00 vara päiväksi sovittiin 18.2.2019.
Kappelineuvostojen ja kirkkopiirin yhteinen tapaaminen 8.4.2019 kello 17 Kerimäellä.
Kappelineuvostossa keskusteltiin kahvituksen järjestämisestä kirkossa, päivä päättämättä.
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TIEDOKSI KAPPELINEUVOSTOLLE
Hallinnon kokoukset ja pöytäkirjat:
Kirkkovaltuuston kokouksen 15.1.2019 pöytäkirja
https://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkovaltuusto
Kevättalven toimintaa ja tapahtumia Kerimäen kappeliseurakunnassa
12.3.2019 kello 15–16 työtekijöiden ja lähiesimiesten tapaaminen.
12.3.2019 kello 16–17 työtekijät, lähiesimiehet ja luottamushenkilöt tapaaminen.
12.3.2019 kello 17 tarjoilua ja miun virteni tilaisuus avoin kaikille
Tankkauspaikka eli Jumalanpalvelus/perhemessu kello 10 ja maksuton lounas seurakuntakodilla kello 11.15 aikataulu:
3.2.2019, 3.3.2019, 14.4.2019, 12.5.2019
5.3.2019 kello 11–12 laskiaismyyjäiset
Yhteisvastuukeräys alkaa 3.2.2019, tarkempia tietoja: www.yhteisvastuu.fi

11 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja Toivo Loikkanen päätti kokouksen klo 19.03.
Ohjesääntö 14 §
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä
oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.
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