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KOKOUKSEN AVAUS
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

62 §

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 27.1.2015 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.

63 §

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. ”
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Päätösesitys:
Kokouksen pöytäkirjan pitäjäksi valitaan kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen.
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös:
Kokouksen pöytäkirjan pitäjäksi valittiin kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapani Hannonen ja Yrjö Eeva.

64 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys.

65 §

HAUTAUSMAAKATSELMUS JA SEN TULOKSET
Kappelineuvosto suorittaa hautausmaiden katselmuksen kappelineuvoston ohjesäännön ja
sovitun käytännön mukaisesti. Katselmuksen tulokset kirjataan pöytäkirjaan ja annetaan
tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Kerimäen kappeliseurakunnan (kappelineuvoston) ohjesäännössä sanotaan:
3 § Kappeliseurakunnan hautausmaana on entisen Kerimäen seurakunnan hautausmaa
(Vanha hautausmaa ja Uusi hautausmaa), johon haudataan ensisijaisesti
kappeliseurakunnan jäseniä ja heidän omaisiaan.
Hautakirjanpidosta huolehtii seurakunnan taloustoimisto.
12 § Kappelineuvoston tehtävänä on
8) valvoa kappeliseurakunnan kirkkoa ja hautausmaata sekä seurakunnan muuta
omaisuutta kappeliseurakunnan alueella kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti;
Päätösesitys:
Kappelineuvosto suorittaa hautausmaakatselmuksen.
Päätös:
Ylipuutarhuri Pasi Inkinen oli mukana ennen kokouksen alkua suoritetussa
hautausmaakatselmuksessa sekä § 65 aikana.
Katselmuksessa todettiin hautausmaan yleisilme siistiksi ja hyvin hoidetuksi.
Hautausmaan kukat hankittu tarjouskilpailun mukaisesti Pohjanmaalta EJtarhoilta.
Sähköistä hautakirjanpitoa saatetaan ajantasalle.
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Vuoden 2016 aikana tehdään omana työnä sankarihautausmaan kunnostustoimia, mm.
käytäväkivien poistaminen lukuun ottamatta tasannetta ja portaita, hautakivien esille
nostaminen ja penkereiden kunnostaminen sekä kukkalaatikoiden lisääminen. Käytävät
nurmetetaan ja aluetta selkeytetään istutuksilla.
Keskustelussa tuli esille uurna-alueen ja muistolehdon paikan miettiminen hautausmaalla.
Keskustelussa tuli esille, että sopiva alue voisi olla Uuden hautausmaan oikealla reunalla.
Uurna-alueen ja muistolehdon perustamista pidettiin tärkeänä.
Iikka Muhonen saapui kokoukseen klo 17.04.

66 §

KERIMÄEN SEURAKUNTATOIMISTON TILANNE
Seurakuntaliitoksen yhteydessä 2013 kappeliseurakuntiin järjestettiin seurakuntatoimistot.
Aluksi Kerimäellä toimistopalvelu ja –työntekijä oli kolmena päivänä viikossa eli ma,ti,pe.
Myöhemmin seurakuntatoimiston avoinna olo muutettiin siten, että se oli avoinna
maanantaina ja tiistaina.
Henkilöstöstrategian mukaisesti toimistosihteerin virka jätettiin täyttämättä, kun
toimistosihteeri Marja-Leena Sairanen jäi eläkkeelle. Tällöin kirkkoherranviraston
henkilökunta väheni. Kevätkaudella 2015 seurakuntatoimistoa hoitivat kiinteistöpäällikkö
Sylvi Mononen ja henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen.
Kirkkoneuvostossa asiaa käsiteltiin 29.9.2015 § 169:
169. § SEURAKUNTATOIMISTOJEN AUKIOLOT JA PÄIVYSTYKSET valmistelija:
kirkkoherra Sammeli Juntunen 0447768016
Kerimäen ja Punkaharjun kappeleissa kirkkoherranviraston toimistosihteerit pitivät
seurakuntatoimistoja auki seuraavasti: Punkaharjulla ti 9-15, Kerimäellä ma, ti ja pe 9-14.
Kerimäen perjantaipäivystys lopetettiin, mutta maanantain ja tiistain päivystystä
jatkettiin, työntekijöinä kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen ja henkilöstöpäällikkö Heli
Muhonen. Punkaharjulla päivysti toimistosihteeri Jaana Purhonen.
Kirkkoherra Juntusen tultua töihin hän päätti työnjohdollisena päätöksenä lopettaa
seurakuntatoimistojen päivystyksen Kerimäellä ja Punkaharjulla. Ne korvattiin sillä, että
Punkaharjulla on papin päivystys ma 9-12 ja Kerimäellä ti ja to 9-12. Palvelu on näin
ollen samantapaista kuin Enonkoskella ja Savonrannalla, joissa molemmissa on papin
päivystys kerran viikossa aamupäivällä.
Syy päätökseen on seuraava: Marja-Leena Sairasen jäätyä eläkkeelle kaikki
kirkkoherranviraston toimistosihteerit tarvitaan kirkkoherranvirastossa Savonlinnassa.
Muuten työvoima ei riitä väestökirjanpitoon ym. kirkkoherranviraston tehtäviin.
Seurakunnan henkilöstöstrategiassa 2015 - 2018, s. 2 todetaan ”vapautuva kirkkoherranviraston toimistosihteerin toimi jätetään täyttämättä”.
Henkilöstöstrategiatyöryhmän muistiossa 19.11.2014, kohta 3. ”Henkilöstön
kuulemiskierroksen kuulumiset. Seija Puustinen, Kirkon alat ry: - - Mikäli Sairasen tilalle
ei oteta ketään, niin toiminta varmistetaan siten, että kappeleihin ei anneta
toimistotyöntekijää, vaan kaikki kirkkoherranviraston työntekijät keskitetään

Savonlinnaan.” Seuraavan kokouksen muistio 27.11.2014 ”Jani Lamberg (JUKO/AKI:n
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vapautuvan toimen täyttämättä jättämistä. Perusteena on, että
henkilöstöstrategiatyöryhmä ei selvittänyt riittävästi Kirkon Yhteistoiminta-sopimuskessa
(3§ 2 mom.) mainittuja henkilöstövaikutuksia, josta , josta syystä asiasta ei päästy
yksimielisyyteen.”
Kirkkoherran työnjohdolliseen päätökseen vaikutti myös se, että seurakuntatoimistoja
päivystäneiden henkilöiden (Jaana Purhonen, Marja-Leena Sairanen ja Heli Muhonen)
mukaan seurakuntatoimistoissa asiointi on ollut melko vähäistä ja lähes kaikki henkilöt,
jotka niissä asioivat, tarvitsivat papin tai diakonin, ei sihteerin palveluksia. Kirkon
henkilötietojärjestelmä ei vielä mahdollista kirkkoherranviraston etätyöskentelyä. Siksi
kaikki kirkkoherranviraston palveluita tarvitsevat on ohjattu kappelien
seurakuntatoimistoista joka tapauksessa asioimaan Savonlinnan kirkkoherranviraston
kanssa puhelimitse, internetissä tai käymällä paikan päällä. Kirkkoherranviraston
työntekijöiden mukaan kappeleiden alueella asuvilta seurakuntalaisilta ei ole juurikaan
kuulunut valitusta siitä, että kyseisiä palveluita on fyysisesti tarjolla vain Savonlinnassa.
Kappelien kappalaisten kanssa on sovittu, että jos kappeleissa tarvitaan jostain erityisestä
syystä toimistosihteerien tilapäistä työpanosta (muutto, tarvikkeiden järjestely tms.), se
järjestetään ”täsmäiskuin” Savonlinnasta.
Kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntatoimistojen palvelua ei jatketa toimistosihteereiden
toimesta syyskaudella, vaikka kirkkovaltuuston vahvistamassa toiminta- ja
taloussuunnitelmassa on kirjaus seurakuntatoimistojen toiminnasta mainitulla tavalla.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto keskustelee asiasta.
Kappelineuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätöksen.
Kappelineuvosto esittää lisäksi lausuntoaan kirkkoneuvostolle, että kappelin alueella
tapahtuvaa toimintaa koskevissa asioissa tulisi antaa kappelineuvostolle mahdollisuus
käsitellä asiaa ennen päätöksentekoa (Kappelineuvoston ohjesääntö § 12).
Kappelineuvosto pitää tärkeänä, että toimintaratkaisuissa ei toimita kirkkovaltuuston
vahvistaman toiminta- ja taloussuunnitelman yli.
Päätös:
Kappelineuvosto keskusteli asiasta.
Kappelineuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätöksen.
Kappelineuvosto esittää lisäksi lausuntoaan kirkkoneuvostolle, että kappelin alueella
tapahtuvaa toimintaa koskevissa asioissa tulisi antaa kappelineuvostolle mahdollisuus
käsitellä asiaa ennen päätöksentekoa (Kappelineuvoston ohjesääntö § 12).
Kappelineuvosto pitää tärkeänä, että toimintaratkaisuissa ei toimita kirkkovaltuuston
vahvistaman toiminta- ja taloussuunnitelman yli.
Päivi Matilainen saapui kokoukseen klo 17.26.
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LAUSUNTO KIRKKONEUVOSTOLLE JUMALANPALVELUSELÄMÄN
MAHDOLLISISTA MUUTOKSISTA (KANTTORITYÖVOIMAN RIITTÄVYYS)
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 29.9.2015 § 177:
177. § KANTTORIEN VÄHENEMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUTOKSET JPSUUNNITTELUSSA
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016
Kirkkoherra tekee tiedoksi kirkkoneuvostolle, kappelineuvostoille ja kirkkopiirin
neuvostolle seuraavan valmisteilla olevan asian:
Koska Savonrannan kirkkopiirin kirkkomuusikon virkaa ei ole täytetty (henkilöstöstrategia,
hyväksytty kirkkovaltuustossa 16.12.14) eikä huonosta taloudellisesta tilanteesta johtuen
ilmeisest voida tulevaisuudessakaan täyttää, kanttorien työvoima ei ole riittänyt messujen
pitämiseen kaikissa viidessä kirkossamme, joissa jumalanpalvelus pidetään joka sunnuntai
klo 10 (Savonlinnan Tuomiokirkko, Kerimäen kirkko, Punkaharjun kirkko, Enonkosken
kirkko ja Savonrannan kirkko). Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että seurakunnassamme
on kuusi kanttoria, joista jokaisen on saatava kerran kuussa vapaapäivä sunnuntaiksi.
Lisäksi Savonrannan kirkkomuusikko teki paljon toimituksia muualla kuin Savonrannalla.
Siksi Savonrannan kirkkomuusikon viran vähentäminen on aiheuttanut sen, että
sijaiskanttoreita on jouduttu palkkaamaan melko paljon. Sijaisia varten vuodelle 2015
varattu määräraha (tili 4092 toimituspalkkiot: 16.730 euroa) on tällä hetkellä ylittynyt jo
yli 4000 eurolla. Ylitys johtuu siitä, että kirkkomuusikon vähentämisestä huolimatta
sijaisten toimituspalkkiomäärärahoja ei lisätty kuin 2200 euroa, mikä johtunee siitä, että
talousarviota tehtäessä henkilöstöstrategia oli vielä hyväksymättä. Johtavan kanttorin
arvio on, että koko vuonna toimituspalkkioihin varattu määrärahan ylitys on n. 10 000
euroa (joulukuu työllistää kanttoreita eniten). Toisaalta kirkkomusiikin työalasta silti
säästyy vuonna 2015 seurakunnan varoja vuoteen 2014 verrattuna.. Johtavan kanttorin
laskelmien mukaan säästö on n. 21 000 euroa (kirkkomuusikon palkka + sivukulut –
toimituspalkkiorahat ylityksineen).
Seurakuntamme surkea taloudellinen tilanne aiheuttaa sen, että runsas sijaiskanttorien
käyttö ei silti voi olla kestävä ratkaisu. Meidän on mukautettava toimintamme ja sen taso
siten, että virassa olevien kanttorien työvoima riittää.
Siksi kirkkoherra on johtavaa kanttoria ja kappelien kappalaisia kuultuaan
valmistelemassa muutoksia jumalanpalvelusten suunnitteluun. Esitys tästä tulee
seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.
Vaikuttaa siltä, että järkeviä vaihtoehtoja on ainakin kaksi:
1) Jumalanpalveluksia porrastetaan siten, että kussakin kappeliseurakunnassa ja
kirkkopiirissä jumalanpalvelus olisi yhtenä sunnuntaina kuukaudessa johonkin muuhun
aikaan kuin klo 10, esim. klo 13, 16 tai 18. Tällöin jossain muussa kirkossa messun
soittanut kanttori ehtisi käymään soittamassa messun toisessa kirkossa. Järkevää olisi
tehdä porrastus siten, että klo kymmenestä poikkeava messuaika olisi aina samalla kohtaa
kuukautta, tietenkin eri sunnuntaina eri kirkoissa.
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Johtavan kanttorin mukaan tällainen työjärjestely on mahdollista toteuttaa nykyisellä
työvoimalla. Loma-ajat ja suuret juhlapyhät voivat aiheuttaa hankaluuksia, joten
kokonaan vailla sijaisten käyttöä ei selvitä.
2) Jumalanpalvelukset vietetään kussakin kappeliseurakunnassa ja kirkkopiirin kirkossa
sunnuntaisin klo 10. Silloin, kun kappelin oma kanttori on viikonloppuvapaalla (eli kerran
kuussa), messu vietetään vailla palkattua muusikkoa, vapaaehtoisvoimin. Savonrannalla
olisi myös kerran kuussa yksi ”kanttoriton” messu.
Johtavan kanttorin mukaan tällainen järjestely helpottaisi kanttorien työtaakkaa enemmän
kuin vaihtoehto 1. Kirkkoherran mielestä ehdotus on haasteellinen sikäli, että kappelien ja
kirkkopiirin seurakuntalaiset saattavat kokea sen epäoikeudenmukaisena. Näin ei
kuitenkaan välttämättä tarvitse olla. Kanttoriton messu antaa mahdollisuuden
vapaaehtoisille ottaa vastuuta musiikista, koko messusta, koko seurakunnasta. Se voi olla
ensi askel pois sellaisesta vääristyneestä seurakuntanäkemyksestä, jossa lähes kaikki
toiminta perustuu palkkatyöhön. Tämän johdosta kanttoriton messu voitaisiin järjestää
kerran kuussa myös Savonlinnan Tuomiokirkossa, varsinkin jos se vähentää kappeleiden
kokemusta ”sorrosta”.
Kanttoriton messu ei merkitse kanttorien työn väheksymistä. Kirkkomusiikki on tärkeä osa
jumalanpalvelusta, ja koulutettu kirkkomuusikko osaa sen parhaiten. Kuitenkin, jos
rahavarat eivät riitä, musiikin taso ja tyyli on mukautettava tähän tosiasiaan. Silti
musiikkia voi kanttorittomassakin messussa olla: jo pelkkä kirkkokuoron tai muutaman
kuorolaisen johtama virsilaulu ilman säestystä voi olla sävähdyttävä kokemus. Toisaalta,
myös vailla musiikkia toimitettu messu on aito messu. Kirkollinen tilanteemme, jossa
messun musiikista vastaa aina koulutettu ja palkattu kirkkomuusikko on harvinainen ilmiö
maailmanlaajuisesti tai edes Euroopan kirkkoja ajatellen.
Kanttoriton messu tulisi järjestää siten, että kanttori sopisi kirkkokuoron, yksittäisten
veisaajien tai muitten vapaaehtoisten kanssa siitä, miten musiikki järjestetään sinä
sunnuntaina, kun hän on vapaalla. Jos se ei jostain syystä mitenkään onnistu, messun
hoitaisivat ne, jotka ovat paikalla, hätätapauksessa vaikka kokonaan ilman musiikkia.
Huomattakoon, että pappistyövoima riittää messujen pitämiseen em. viidessä kirkossa joka
pyhä. Joskus suuret kirkolliset juhlapyhät tosin aiheuttavat sen, että niiden jälkeisenä
sunnuntaina jumalanpalvelusta ei vietetä. Tämä on ollut käytäntönä jo nyt.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee alustavasti jp-suunnittelusta ja pyytää kappelineuvostoja ja
kirkkopiirin neuvostoa käsittelemään asiaa lähiaikoina ainakin em. vaihtoehdon 1 ja 2
pohjalta, myös sitä, mikä olisi mieluisin kellonaika messun porrastukselle, jos siihen
päädytään.
Kappelineuvosto keskustelee asiasta ja antaa siitä lausunnon kirkkoneuvostolle.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto esittää lausuntonaan kirkkoneuvostolle, että jumalanpalveluselämää
jatketaan Kerimäen kappeliseurakunnan alueella vuoden 2015 toiminnan mukaisesti.
Kappelineuvosto esittää lausuntonaan, että jumalanpalvelusaikoja ei porrasteta eikä ns.
kanttorittomia messuja ryhdytä järjestelmään pääjumalanpalveluksina.
Kappelineuvosto esittää seuraavat perustelut:
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1)Jumalanpalveluselämä on seurakunnan keskeisintä toimintaa. Seurakunnassa tulee
varmistaa sen kehittäminen ja häiriötön jatkuminen. Kerimäen kappeliseurakunnan alueella
asuu noin 4500 seurakunnan jäsentä.
2)Asia on kiireellä ja hätäisesti valmisteltu. Kaikkia asian puolia ei ole otettu huomioon tai
tuotu esille.
3)Kanttoreiden sijaisten tarpeeseen vaikuttanut moni tekijä, mm. työntekijän jääminen
eläkkeelle ja siihen liittyvä pitkä loma.
4)Kappeleissa on talouden osalta tehty säästöjä ja toimintajärjestelyjä mm. yhteisten
työntekijöiden myötä paljon. Työntekijöitä on siirretty Savonlinnaan.
Liitosaikana Kerimäen kappelin työntekijämäärä on muuttunut 18 työntekijästä 11
työntekijään, joista monta on kahden kappelin tai useamman alueen yhteisiä.
Muista kappeliseurakunnista on vähennetty tai parhaillaan vähennetään työntekijöitä.
Liitteenä kooste Kerimäen kappeliseurakunnan henkilöstöjärjestelyistä ja niihin liittyvistä
säästöistä.
5)Kirkkomusiikin työalan sisällä olevat järjestelyt
Kirkkomusiikin työntekijöissä on tapahtunut ja tapahtumassa useita vaihdoksia
työntekijöiden eläköitymisten vuoksi. Tilannetta tulee tarkastella työvoiman riittävyyden
näkökulmasta, kun virat on saatu täytettyä ja kun työalan muita mahdollisia
toimintajärjestelyjä on tarkasteltu ja suunniteltu rauhassa. Henkilöstöstrategiassa on linjaus
mm. johtavien työntekijöiden työajan jakautumisesta työnjohdolliseen ja toiminnalliseen
työhön.
6)Jumalanpalvelusaikojen porrastus eri kappeleissa eri pyhinä johtaa melko sekavaan
kokonaisuuteen. Tämä lisää työtä suunnittelussa sekä hämmentää seurakuntalaisia.
Kesäkautena Kerimäen Isossa kirkossa käy paljon matkailijoita ja ryhmiä, joista jotkut
tulevat sunnuntain messuun. Ryhmillä ei voi usein olla ennalta tietoa, jos messuaika on
jonakin pyhänä jokin muu kuin klo 10.
Jumalanpalvelusaikojen porrastus yhdessä paikassa olisi suunnittelun ja tiedottamisen
kannalta yksinkertaisempi ja toimivampi ratkaisu.
7)Kappeliseurakuntiin tarvitaan työrauhaa jo tulleiden muutosten keskellä ja jälkeen.
Seurakuntatoimistojen lakkauttamisen myötä Kerimäen ja Punkaharjun kappeleiden
toiminnasta väheni 60% työntekijäpanos (3 työpäivää viikossa) kirkkoneuvoston 29.9.2015
tekemän päätöksen myötä.
8)Pääskylahteen on lisätty lokakuulta alkaen uusia messuja, joissa on kanttori. Siten
ehdotus kanttorittomista messuista kappeleissa ei tunnu oikealta eikä oikeudenmukaiselta.
9)Kanttoreiden sijaisiin tarvittava määräraha ei ole kovin merkittävä seurakunnan
kokonaistaloudessa. Tätä määrärahaa tulee varata riittävästi toimintojen ja kanttoreiden
jaksamisen turvaamiseksi.
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Päätös:
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Yksittäistapauksissa voidaan kokeilla klo 18
pidettäviä messuja.

68 §

LAUSUNTO KIRKKONEUVOSTOLLE ALUEKAPPALAINEN TOIVO LOIKKASEN
SIJAISUUSJÄRJESTELYIHIN LIITTYEN
Tuomiokapituli myönsi aluekappalainen Toivo Loikkaselle virkavapaata vuorotteluvapaan
vuoksi ajalle 1.3.-31.7.2016. Tälle ajalle tarvitaan sijainen.
Päätösesitys:
Kappelineuvoston esittää kirkkoneuvostolle, että seurakuntapastori Jani Lambergille
pyydetään virkamääräystä vs. kappalaisen virkaan ajalle 1.3.-31.7.2016. Jani Lamberg on
ilmoittanut olevansa käytettävissä.
Kappelineuvosto esittää edelleen kirkkoneuvostolle, että vuorotteluvapaan järjestelyn
osana palkataan vs. seurakuntapastoriksi sopiva ja vuorotteluvapaan ehdot täyttävä pappi.
Kyseeseen voisi tulla myös teologian maisteri, joka saisi pappisvihkimyksen ja sen myötä
viransijaisuuden. Pappisvihkimys on Mikkelin hiippakunnassa 31.1.2016.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

69 §

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 VALMISTELU
Työalat ja työntekijät valmistelevat vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelmia.
Talousjohtaja on ohjeistanut, että määrärahoista tulisi löytää 4% vähennys jos se vain on
mahdollista.
Kappelineuvostolle valmistellaan seuraavaan kokouksen ohjesäännössä mainittu
toimintasuunnitelma.
Aluekappalainen kertoo tulevan vuoden toimintasuunnitelmista ja tapahtumista.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto keskustelee vuoden 2016 toimintasuunnitelmista kappelin alueen
toiminnan osalta ja erityisesti kappeliseurakunnan yleisen seurakuntatyön osalta
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(jumalanpalveluselämä, hautajaiset, muut kirkolliset toimitukset, aikuistyö, muut
seurakuntatilaisuudet).
Päätös:
Kappelineuvosto keskusteli vuoden 2016 toimintasuunnitelmista kappelin alueen
toiminnan osalta ja erityisesti kappeliseurakunnan yleisen seurakuntatyön osalta
(jumalanpalveluselämä, hautajaiset, muut kirkolliset toimitukset, aikuistyö, muut
seurakuntatilaisuudet).
Aluekappalaisen kertoi, että Sanan Elopäivät ovat 6.-7.8.2016 (tai 5.-7.8.). Lisäksi
todettiin, että Seniori-leiri on heinäkuulla. Tavisalon kesäkotia voidaan käyttää
päiväleiritoimintaan.
Kappeliseurakunnan toimintasuunnitelma käsitellään seuraavassa kokouksessa.

70 §

MESSURYHMIEN TOIMINNAN JATKAMINEN
Messuryhmien toimintaa toteutettiin viime syyskaudella Savonlinnan tuomiokirkon
messuissa sekä Kerimäellä syys- ja talvikauden aikana. Kappeliseurakunnan
luottamushenkilöt lupautuivat toimimaan kirkkoväärteinä eli kokoamaan messuryhmiä.
Kirkkoväärteiksi voidaan kutsua ja ottaa kaikkia asiasta kiinnostuneita ja tehtävään
halukkaita.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto päättää, että messuryhmien toimintaa jatketaan ja kehitetään.
Kappelineuvoston jäsenet voivat ilmoittaa kokouksessa heille sopivan messuryhmän
pyhän.
Päätös:
Kappelineuvosto päätti, että messuryhmien toimintaa jatketaan ja kehitetään.
Kappelineuvoston jäsenet ovat lupautuneet toimimaan kirkkoväärteinä.

71 §

SEURAKUNNAN UUDET KOTISIVUT
Savonlinnan seurakunnan uudet kotisivut otettiin käyttöön 17.8.2015. Niitä on vielä
täydennetty sen jälkeen ja niitä voidaan edelleen täydentää. Sivujen valmistelu toteutettiin
kirkkohallituksen verkkohankkeen käynnistäjäpilottina. Hanke päättyi vuoden 2014
lopulla. Sivujen valmistelussa ja ylläpidossa käytetään Lukkari-työkalua, jonka avulla
ylläpito voidaan toteuttaa hajautetun mallin mukaisesti. Sivut toimivat teknisesti myös
kaikilla mobiililaitteilla.
Kappeliseurakunnille laadittiin omat sivut osana sivustoa. Kerimäen kappeliseurakunnan
sivuille tarvitaan vielä ainakin Ison kirkon muilla kielillä ovat sivut, jollaiset olivat
aikaisemmilla kotisivuilla. Luottamushenkilöt, vapaaehtoiset ja seurakuntalaiset voivat
antaa palautetta sivuista.
Uusien sivujen lisäksi seurakunnan viestinnän kokonaisuutta (viestintästrategian
pohjustaminen) on käsitelty elokuun lopulla viranhaltijapalaverissa. Sen pohjalta on
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toteutettu some-kartoitus eli koottu, millä tavoin seurakunnan eri työalat ja työntekijät ovat
sosiaalisessa mediassa ja käyttävät sitä.
Päätösesitys:
Merkitään tiedoksi uudet kotisivut.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi uudet kotisivut.

72 §

SEURAKUNTALAISTEN ALOITE ISON KIRKON TAPULIN AVOINNA OLOSTA JA
MYYNTIOIMINNASTA
Kerimäen Ison kirkon Tapuli oli kesällä 2015 suljettuna kustannussyistä. Tällöin Tapuliin
ei tarvinnut palkata työntekijöitä.
Joukko erityisesti lähetystyössä vapaaehtoisina toimivia seurakuntalaisia on lähettänyt
seurakunnan hallintoon kirjelmän, jossa he toivovat Ison kirkon Tapulin avoinna pitämistä
ja myyntitoiminnan jatkamista. Kirjelmän lähettäjät toivovat ja esittävät, että Tapulissa
voitaisiin myydä vapaaehtoisten valmistamia tuotteita lähetystyön hyväksi. Perusteluina
mainitaan mm. se, että kyseinen myynti on tuottanut lähetystyölle hyvin varoja.
Aluekappalainen on toimittanut kirjelmän kirkkoherra Sammeli Juntuselle.
Kirjelmän ohella eräs kahvilatoimintaa harjoittava henkilö otti yhteyttä aluekappalaiseen ja
ilmaisi kiinnostuksensa mahdollisen kahvilatoiminnan järjestämiseen Tapulissa
vuokraamalla tila seurakunnalta ko. käyttöön. Keskustelussa oli puhetta myös
mahdollisuudesta, että kahvilatoiminnan järjestäjä voisi ottaa tuotteita myyntiin sopivaa
provisiota vastaan.
Kesän 2015 osalta oli selvitelty myös mahdollisuuksia nuorten työllistämiseen asiaan
liittyvien tukien avulla, jolloin Tapulin avoinna pitämiseen ei tarvittaisi kovin suuria
määrärahoja.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto merkitsee seurakuntalaisten kirjelmän tiedoksi.
Kappelineuvosto esittää kirkkoneuvostolle, että Tapuli pidettäisiin avoinna joko
seurakunnan omana toimintana tai vuokraamalla tila siihen sopivaan käyttöön.
Vuokraamiseen tulisi liittää mahdollisuus esim. lähetystyön tuotteiden myyntiin
kohtuullisilla ehdoilla.
Päätös:
Kappelineuvosto merkitsi seurakuntalaisten kirjelmän tiedoksi.
Kappelineuvosto esittää kirkkoneuvostolle, että Tapuli pidettäisiin avoinna joko
seurakunnan omana toimintana tai vuokraamalla tila siihen sopivaan käyttöön.
Vuokraamiseen tulisi liittää mahdollisuus esim. lähetystyön tuotteiden myyntiin
kohtuullisilla ehdoilla.
Kirkkoherra kannatti Tapulin auki pitämistä, hänen mielestään se on seurakunnan pr-työtä.
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TIEDOKSI KAPPELINEUVOSTOLLE
-

-

-

-

Kirkkoneuvoston 16.6.2015, 25.6.2015, 18.8.2015 ja 29.9.2015 pöytäkirjat ja päätökset
(seurakunnan sivuilla)
http://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuuston 23.6.2015 pöytäkirja ja päätökset (seurakunnan sivuilla)
http://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkovaltuusto
Emäntä Leena Parkkisen sijaisena toimii Paula Herttuainen.
Kirkkoherra Sammeli Juntunen on vahvistanut viranhaltijapäätöksellä lähetyssihteeri
Sanna Stainerin valinnan koeajan jälkeen.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje nro 823 (mm.
kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaliasiat)
https://asiakas.kotisivukone.com/files/mikkelinhiippakunta.evl.kotisivukone.com/823.
pdf
Piispa Seppo Häkkisen kirje 8.9.2015 seurakunnille pakolaisasiaan liittyen
https://asiakas.kotisivukone.com/files/mikkelinhiippakunta.evl.kotisivukone.com/Piis
pan_kirje_seurakunnille_8_9_2015.pdf
Vaatekeräys pakolaisten auttamiseksi
Kerimäen kirkkokuoro 90 vuotta juhlakonsertti su 18.10. klo 15 Talvikirkossa
Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä pidetään lauantaina
10.10.2015 Päivärannan kurssikeskuksessa, Päivärannantie 7, Imatra. Ilmoittautumi
nen 28.9.2015 mennessä www.seurakuntaopisto.fi/agricola/ilmoittautuminen.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
74 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.
Ohjesääntö 14 §
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä
oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.
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