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Loikkanen Toivo, puheenjohtaja
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Malinen Riitta, jäsen
Matilainen Päivi, jäsen
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Sihvonen Poku, jäsen

Muut saapuvilla olleet:

Mononen Sylvi, sihteeri, Olli Vilkko ja Ari Lundberg

Poissa:

Yrjö Eeva ja Merja Immonen
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päätösvaltaisuus:

§ 28 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat:

§§:t 27 - 37 , sivut 15 - 21

Pöytäkirjantarkastajat:

Päivi Matilainen ja Iikka Muhonen
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Pöytäkirjan
tarkastus:

______________
Toivo Loikkanen
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________________________
Päivi Matilainen
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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksen alussa puheenjohtaja onnitteli pyöreitä vuosia
täyttäneitä Iikka Muhosta ja Marja Sisko Nousiaista kukkakimpulla ja kirjalahjalla.

28 §

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:
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

29 §

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:
Kokouksen pöytäkirjan pitäjäksi valitaan kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen.
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
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Päätös:
Kokouksen pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Päivi Matilainen ja Iikka Muhonen.
Kokouksen pöytäkirjan pitäjäksi valittiin kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen.

30 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys lisäyksellä;
36 § Tiedoksi kappelineuvostolle kohta 4. Kirkkoneuvoston pöytäkirjaote 5/30.5.2017 § 97

31 §

HAUTAUSMAIDEN KATSELMUS
Hautaustoimen ohjesäännön 16 §:n mukaan kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaiden
ja niillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Kappeliseurakunnissa
katselmuksesta vastaavat kappelineuvostot. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin
hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat
aihetta.
Kerimäen kappelineuvosto suorittaa hautausmaan ohjesäännön mukaisen katselmuksen
Kerimäen hautausmaalla. Lisäksi tutustutaan sankarihautausmaan tehtyyn kunnostustyöhön.
Katselmukseen on kutsuttu mukaan Savonlinnan seurakunnan ylipuutarhuri Pasi Inkinen,
talousjohtaja Kari Virtanen sekä kirkkoherra Sammeli Juntunen. Kiinteistöpäällikkö Sylvi
Mononen toimii virkansa ohella kokouksen sihteerinä.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto suorittaa hautausmaakatselmuksen ylipuutarhurin sekä muiden
viranhaltijoiden kanssa ja antaa sen kirkkoneuvostolle tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä
varten.
Päätös:
Kappelineuvosto suoritti ennen kokousta hautausmaakatselmuksen työnjohtaja Olli Vilkon ja
haudankaivaja Ari Lundbergin kanssa.
Kappelineuvosto esittää kirkkoneuvostolle tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten;
-

-

seurakunnan hautausmaan yleisilme hyvä ja hoidettu
sankarihautausmaan kunnostaminen onnistunut hyvin; alue on nurmetettu, käytävä
sorastettu, hautakivet puhdistettu ja oikaistu, vanhat ränsistyneet kasvit poistettu ja niiden
tilalle laitettu kukkalaatikot kesäkukkien istutusta varten
sankarihautausmaan muistomerkin edessä oleva kiveys vaatii vielä kunnostusta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
Kerimäen kappeliseurakunnan
kappelineuvosto
-

PÖYTÄKIRJA

3/2017

7.8.2017

Sivu 18

hautausmaille infotaulut joissa tietoa hautausmaista sekä hautausmaakartat
muualle haudattujen muistelupaikan muurikivien puhdistaminen jäkälästä
pyydetään selvitystä uurna-alueen perustamisesta Kerimäen hautausmaalle

----------Työnjohtaja Olli Vilkko ja haudankaivaja Ari Lundberg poistuivat kokouksesta klo 17.50.

32 §

KOLEHTISUUNNITELMA LOPPUVUODELLE
Kappelineuvosto käsitteli Kerimäen kolehtisuunnitelman 29.10. saakka kokouksessaan
13.2.2017. Aluekappalainen on valmistellut ehdotuksen kolehtisuunnitelmaksi ajalle 4.11.31.12.2017.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto käsittelee kolehtisuunnitelman ajalle 4.11.-31.12.2017 ja antaa sen
lausuntonaan kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi.

Päätös:
Kappelineuvosto käsitteli kolehtisuunnitelman
kirkkoneuvostolle vahvistettavaksi..

33 §

ajalle

4.11.-31.12.2017

ja

antaa

sen

ALOITE LÄHETYSSIHTEERIN TEHTÄVÄN MUUTTAMISEKSI LÄHETYSSIHTEERIN
VIRAKSI
Seurakuntien liitosvaiheessa 2012-2013 Savonlinnan seurakuntaan perustettiin lähetyssihteerin
työsopimussuhteinen tehtävä, jossa työaika 100%. Vastaava tehtävä oli Kerimäen
seurakunnalla vuoden 2012 loppuun, kuitenkin osa-aikaisena (76%). Punkaharjun
seurakunnalla oli puolestaan palkkiotoiminen lähetyssihteerin tehtävä, jossa palkkaus ja työaika
oli 42%.
Lähetyssihteerin tehtävässä toimi liitoksen jälkeen Irma Honkanen Punkaharjulta. Tehtävään
valittiin hänen jälkeensä nykyinen tehtävänhoitaja Sanna Stainer, joka on ollut virkavapaalla
(perhevapaa). Sijaisena on Anneli Wirkola.
Lähetyssihteerin tehtävä jakautuu Kerimäen ja Punkaharjun kappeliseurakuntien alueille ja
kesken, suunnilleen jaolla 3+2 työpäivää viikossa. Työssä on myös tehtäviä iltaisin ja
viikonloppuisin.
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Työsopimussuhteinen hengellisen tai toiminnallisen puolen tehtävä on hyvin harvinainen.
Ainoa työntekijäryhmä, joka toimii tällaisessa tehtävässä, ovat lastenohjaajat. Savonlinnan
seurakunnassa ao. lähetyssihteerin tehtävä on ainoa tuollainen hengellisen työn tehtävä.
Työsopimussuhteisessa tehtävässä oleva työntekijä on ns. työajallinen työntekijä. Hänelle tulee
ennalta määritellä työpäiville työajat ja niistä tulee pitää seurantaa. Lisäksi ilta- ja
sunnuntaityöstä tulee työaika- tai rahakorvausta. Viroissa toimivilla työntekijöillä on työ- ja
vapaa-aikasuunnitelma eli työ- ja vapaapäivät ovat ennalta määritellyt KirVESTES:n
mukaisesti, mutta työajan käyttäminen on joustavaa työpäivinä. Virassa olevilla arki- ja
pyhäpäivät ovat työpäivinä ”samanarvoisia” eikä pyhäpäivistä tai sunnuntaipäivistä tule
erillistä korvausta vapaa-aikana tai rahakorvauksena.
Edellä kuvatusta syystä työajallinen tehtävä sopii huonosti toiminnallisen puolen tehtävään,
joka vielä jakautuu kahdelle tai useammalle seurakunnan alueelle. Asiaan liittyviä ongelmia tai
rajoitteita on noussut esille tehtävän hoitajien ja lähetystyön vastuunkantajien kanssa asiasta
käydyissä keskusteluissa.
Lähetyssihteerin (työajallisen ja työsopimussuhteisen) tehtävän muuttaminen viraksi antaisi
paremmat mahdollisuudet tehtävien hoitamiseen. Se lisäisi joustavuutta eikä tarpeellisia ilta- ja
pyhätöitä tarvitsisi korvata tai niitä ei tarvitsisi rajoittaa. Tehtävän muuttaminen viraksi olisi
seurakunnan edun mukaista, kun tiedossa on, että lähetystyö on ollut erittäin vireää mm.
Kerimäen ja Punkaharjun alueilla. Tehtävän muuttaminen viraksi nostaisi sen korkeampaan
vaativuusryhmään ja nostaisi samalla hieman palkkausta. Asiaan tarvittava lisäpanostus olisi
kuitenkin vuositasolla pieni verrattuna sen tuomiin toiminnallisiin hyötyihin. Lisäksi asiassa on
huomioitava, että mm. Kerimäeltä resursseja on selkeästi vähennetty (papin viran
vähentäminen v. 2017).
Aluekappalainen Toivo Loikkanen on keskustellut asiasta tehtävän hoitajan Sanna Stainerin
kanssa. Sanna Stainer antaa suostumuksen asiaan ja pitää henkilökohtaisesti myös virkaa
parempana ratkaisuina lähetyssihteerin tehtävien hoitamiseen kuin nykyistä tehtävää. Sanna
Stainerin kirjallinen suostumus on liitteenä. Sanna Stainerilla on lähetyssihteerin virkaan
vaadittava pätevyys, joten hänet voitaisiin siirtää virkaan, mikäli seurakunta päättää muuttaa
tehtävän viraksi.
Punkaharjun kappelineuvosto antaa asiasta oman lausuntonsa.
Päätösesitys:
Kerimäen kappelineuvosto esittää aloitteenaan kirkkoneuvostolle, että seurakunnan
työsopimussuhteinen lähetyssihteerin tehtävä (työalueina Kerimäen ja Punkaharjun
kappeliseurakunnat) muutetaan lähetyssihteerin viraksi, jonka vaativuusryhmä voi olla 501502. Tehtävää hoitava lähetyssihteeri Sanna Stainer on antanut kirjallisen suostumuksen
muutokseen ja siihen, että hänet voidaan valita tai siirtää mahdollisesti perustettavaan
lähetyssihteerin virkaan. Muutoksen perustelut ovat asian esittelytektissä.
Päätös:
Jätetään asia käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
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KAPPELISEURAKUNNAN HENKILÖSTÖ SYYSKUULTA 2017 LÄHTIEN
Seurakunnan toteuttamien henkilöstömuutosten jälkeen Kerimäen kappeliseurakunnalle
osoitettu henkilöstö (virat ja tehtävät ja niiden hoitajat) on syyskuulta 2017 lähtien seuraava:
Aluekappalainen/kappalainen (virka)
Seurakuntapastori (virka)
Kanttori (virka)
Diakoni (virka)
Nuorisotyönohjaaja (virka)
Lähetyssihteeri (tehtävä)
Lastenohjaaja (tehtävä)
Lastenohjaaja (tehtävä)
Seurakuntamestari (virka)
Haudankaivaja (virka)
Emäntä (työsuhde)
Siivooja, työsuhde, oa

rovasti Toivo Loikkanen
pastori Helena Lorentz
kanttori Maria Padatsu
diakoni Raija Nuopponen
nuorisotyönohjaaja Salla Snell
lähetyssihteeri AMK Sanna Stainer
lastenohjaaja Miia-Mari Jaatila
lastenohjaaja Maiju Luoto
seurakuntamestari Raimo Nuopponen
haudankaivaja Ari Lundberg
emäntä Leena Parkkinen (Kmäki-Pharju)
siivooja Leena Mielonen

Kirkkoneuvosto on päättänyt, että yksi papin virka siirretään Kerimäeltä.
Asia toteutuu syyskuulta lähtien, kun Kerimäen seurakuntapastori Jani Lamberg siirtyy
Savonlinnan keskustan alueen papistoon tultuaan valituksi kappalaisen virkaan, jonka
virkapaikka on Savonlinnassa. Seurakuntapastorin sijaisena toiminut Per Lindblad siirtyy
syyskuulta lähtien Rantasalmelle ja seurakuntapastori Helena Lorentz palaa työhön.
Erilaisilla vapailla olleet nuorisotyönohjaaja Salla Snell ja lähetyssihteeri Sanna Stainer ovat
ilmoittaneet palaavansa työhön syksyn aikana. Sijaisina ovat toimineet Kristiina Rankila ja
Anneli Wirkola. Lastenohjaajina kevääseen saakka toimineet Arja Venäläinen ja Jaana Ylinen
siirtyvät toisaalle. Lastenohjaajina toimivat elokuulta lähtien Miia-Mari Jaatila ja Maiju Luoto.
Kappeliseurakuntien lapsityön vastaavana viranhaltijana toimii lapsityön ohjaaja Raili
Ruotsalainen Savonlinnasta käsin. Muut toiminnan puolen lähiesimiehet ovat: johtava kanttori
Minna Raassina, johtava diakoniatyöntekijä Mari Kulmala, johtava nuorisotyönohjaaja Juha
Hakala.
Papin viran vähennys vaikuttaa myös toiminnallisesti niin, että papin mukanaolo nuorisotyössä
todennäköisesti vähenee olennaisesti. Tarkempi suunnitelma muutoksen johdosta pappien
työhön tehdään aluekappalaisen johdolla ja Helena Lorentzin palattua työhön syyskuun alusta.
Pappien työ painottuu jumalanpalveluselämän ja toimitusten hoitamiseen sekä yleiseen
seurakuntatyöhön ja jossakin määrin diakoniatyöhön ja lähetystyöhön. Papit voivat olla
mukana jonkin verran lapsi- ja nuorisotyössä, erityisesti niiden tapahtumissa sekä
rippikoulutyössä.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto keskustelee asiasta.
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Kappelineuvosto keskusteli asiasta; todettiin työvoimaresurssien muutos joka saattaa aiheuttaa
erityistilanteissa
työvoimapulaa.
Todettiin,
että
Kerimäellä
on
vain
yksi
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maallikkoehtoollisavustaja. Avustajia ei ole saatu useampia kyselyistä huolimatta. Kahden
papin tilanteessa tulee pari kertaa kuussa tilanne, jossa tarvitaan ehtoollisavustaja tai pappi
Savonlinnasta. Kesäajan suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota muutoksen vuoksi ja
varauduttava työvoiman varaamiseen Savonlinnasta. Merkitään tiedoksi.

35 §

MUUT ASIAT
1. Kerimäen kirkko 170 vuotta juhlan valmistelu; valmistelutyöryhmän nimeäminen
Päätös:
Kappelineuvostosta valittiin Päivi Matilainen, Poku Sihvonen ja Tapani Hannonen
suunnittelemaan/ideoimaan tapahtumaa yhdessä kappalaisen ja kanttorin kanssa.
2. Kappelineuvoston määrärahan käyttö (käyttösuunnitelman uudet tiedot)
Päätös:
Kappelineuvoston määrärahoista käytetään 400-500 € kappalaisen tilaamaan kuvakansioon
Kirkko-täyteen tapahtumasta.
3. Aloitteen tekeminen seurakunnan alueiden nimikäytännöstä
Päätös:
Pyydetään kirkkoneuvostoa miettimään alueiden nimikäytäntöä.

36 §

TIEDOKSI KAPPELINEUVOSTOLLE
1. Kirkko täyteen! tapahtuman 11.6.2017 kuva-albumi
Päätös:
Ei ollut vielä valmistunut.
2.

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 9.5.2017, 30.5.2017, 27.6.2017
http://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkoneuvosto
Päätös:
Merkitään tiedoksi.
Liitteenä kirkkoneuvoston pöytäkirjaote 5/30.5.2017 § 97 Kerimäen kappelineuvoston aloite
työvoimaresursseihin liittyen.
3.

Kirkkovaltuuston päätökset, kokoukset 25.4.2017, 13.6.2017
http://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkovaltuusto
Päätös:
Merkitään tiedoksi.

37 §

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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