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Kokousaika:
Kokouspaikka:

Tiistai 8.9.2020 klo 16.00 – 17.45
Kerimäen seurakuntakoti

Saapuvilla
jäsenet:

( x ) Loikkanen Toivo
( x ) Hannonen Tapani

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

( x ) Kujamäki Päivi
( x ) Litmanen Teija
( x ) Muhonen Iikka
( x ) Nousiainen Marja Sisko
kokouksen sihteeri
( x ) Sihvonen Poku
( x ) Uimonen Anna-Liisa
___________________________________________________________________________________
Poissa:

( - ) Sylvi Mononen, sihteeri
( - ) Huoman Mika

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus:

§ 33 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat:

§:t 32 - 43 sivut 17 - 23

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 ___/___2020

________________________
Anna-Liisa Uimonen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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______________________
Tapani Hannonen

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
Kerimäen kappeliseurakunnan
kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA

4/2020

8.9.2020

Sivu 18

32 §
KOKOUKSEN AVAUS
Laulettiin virsi 30 ja puheenjohtaja piti alkuhartauden.
Kokous todettiin avatuksi.

33 §
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:
Todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
34 §
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:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna-Liisa Uimonen ja Tapani Hannonen . Kappelineuvoston kokouksen pöytäkirjan pitäjäksi valittiin Marja Sisko Nousiainen.

35 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
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SEURAKUNNAN STRATEGIA 2021-25, KERIMÄEN KAPPELINEUVOSTON
LAUSUNTO

Seurakunnan hallinnossa on valmisteltu strategia kaudelle 2021-25. Kirkkoneuvosto käsitteli sen ja
pyysi kappelineuvostoilta lausunnon (kn 18.8.2020 §83). Kerimäen kappelineuvosto keskusteli strategiasta kokouksessaan 27.8.2020 (Kerimäen kappelineuvosto 27.8.2020 §27). Aluekappalainen on valmistellut kappelineuvoston lausunnon käydyn keskustelun pohjalta.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Lausuntonaan Kerimäen kappelineuvosto tuo esille seuraavat näkökohdat ja muutosehdotukset sekä
esitykset:
Strategia sisältää toiminta-ajatuksen, arvot, painopistealueet sekä toimintaympäristön muutoskuvauksen
ja linjauksia henkilöstön osalta. Strategiassa on erikseen osio viestinnästä.
Strategia on liian pitkä eli sitä pitäisi tiivistää niin, että se olisi 1-2 sivun mittainen ja siten helposti
omaksuttava. Strategiassa voisi olla liiteaineistona taustatietoja ja toimintaympäristön sekä talouden ja
jäsenistön kehittymisen kuvausta.
Strategian viestin tulisi olla selkeämpää ja strategian voisi kirjoittaa ”kansankielelle” esimerkiksi tiedottaja muutaman viranhaltijan ja luottamushenkilön kanssa.
Luottamushenkilöiden havaintojen perusteella strategiatyöskentelyssä luottamushenkilöiden esille nostamat ja yhdessä sovitut muutokset eivät ole kaikki tulleet strategiaehdotukseen.
Strategiasta tulisi tuottaa visuaalinen versio, jossa koko strategia kuvataan yhdellä sivulla ja kuviolla.
Strategiasta puuttuu innostava visio ja kaikkiaan sen tulisi olla positiivinen ja rohkeampi (avaukset, linjaukset, painopisteet). Nyt painopiste on osin negatiivisen muutoksen kuvauksessa ja torjunnassa.
Rohkeampi strategia tuottaisi rohkeamman toimintakulttuurin muutoshaasteiden keskellä!
Kappelineuvosto pitää hyvänä strategiaan otettua 3. painopistealuetta Vastuutamme ja osallistamme
seurakuntalaisia. Strategian alkuosa on puolestaan lähes sama kuin aikaisemmin.
Organisaatiomalli:
Kappelineuvosto pitää hyvänä nykyisen organisaatiomallin säilyttämistä. Kirkon toiminnan tulee liittyä
vahvasti alueiden yhteisöjen elämään ja alueet voivat olla omaleimaisia toimintakulttuuriltaan, kun peruslinjat seurakunnassa ovat riittävän yhtenäiset.
Henkilöstö:
Kappelineuvosto esittää Kerimäen osalta, että pian vapautuva seurakuntamestarin virka täytetään ja että
alueella on senkin jälkeen kiinteistö- tai hautausmaatehtävissä myös toinen työntekijä kokoaikaisena tai
ainakin osa-aikaisena. Perusteluna tälle on mm. Iso kirkko ja hoidettavien alueiden laajuus sekä työntekijöiden keskinäisen ”tuurauksen” mahdollisuus (jatkuva turvapäivystys kirkkoihin liittyen).
Edelleen kappelineuvosto esittää, että strategiakaudella mahdollisesti avoimeksi tulevat muut keskeiset
virat kuten diakonin virka ja aluekappalaisen virka täytetään normaalilla tavalla. Perusteina ovat muiden
muassa alueen seurakuntalaisten määrä (v. 2020 arviolta noin 4000) ja aluekappalaisen rooli (kappelineuvoston ohjesääntö § 4). Strategiatyön aikana on tullut esille, että Kerimäellä on tarve säilyttää kaksi
papinvirkaa jatkossakin.
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Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin keskustelussa tehdyin pienin muutoksin kappelineuvoston lausunnoksi. Muutokset on kirjattu päätösesitykseen.
37 § SEURAKUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA 2021-25
Seurakunnan hallinnossa on valmisteltu kiinteistöstrategia kaudelle 2021-25. Kirkkoneuvosto käsitteli
sen ja pyysi kappelineuvostoilta lausunnon (kn 18.8.2020 §83). Kerimäen kappelineuvosto keskusteli
kiinteistöstrategiasta kokouksessaan 27.8.2020 (Kerimäen kappelineuvosto 27.8.2020 §27). Aluekappalainen on valmistellut kappelineuvoston lausunnon käydyn keskustelun pohjalta.
Päätösesitys (aluekappalainen):
Lausuntonaan Kerimäen kappelineuvosto tuo esille seuraavat näkökohdat ja muutosehdotukset sekä
esitykset:
Seurakunnan kiinteistöstrategian peruslinjaukset ja -sisällöt ovat hyviä ja perusteltuja. Seurakunnan tulee säilyttää sellaiset kiinteistöt, jotka ovat toiminnan kannalta olennaisia sekä panostaa niiden ylläpitoon ja tarvittaessa kehittämiseen. Strategiassa mainitut datayhteydet ja muut tarpeellinen tekniikka turvallisuutta ja toimintaa varten on tärkeää, samoin esteettömyyden kehittäminen.
Kerimäen kappelineuvosto on tehnyt aloitteet ja esityksen Kerimäen Ison kirkon sisätilojen korjaus- ja
maalaustöiden suunnittelusta ja toteuttamisesta aloitteesta viiden tai viimeistään kymmenen vuoden kuluessa eli viimeistään vuoteen 2028 mennessä. Hankkeen taustasuunnittelu tulisi aloittaa jo tulevana
vuonna 2021. Asian valmistelua ja toteuttamista tukevat myös kirkon korjaukseen annetut testamentit.
Savonlinnan ja Saimaan alueen mahdollinen toimiminen Euroopan kulttuuripääkaupunkina vuonna
2026 antaa painetta kirkon kunnostukseen. Kirkon kunnostukseen on saatavissa seurakunnan ulkopuolista rahoitusta, mutta sen selvittäminen ja hakeminen tulee aloittaa hyvissä ajoin ennalta.
Kerimäen kappelineuvosto esittää, että Kerimäen Ison kirkon korjaus- ja maalaustöiden valmisteluun
perustetaan kiinteistöpäällikön johdolla toimiva työryhmä, jossa on esimerkiksi Kerimäen aluekappalainen ja 2-3 muuta edustajaa Kerimäeltä sekä kirkkoneuvoston siihen nimeämät edustajat. Yksi edustaja
voisi tulla hallinnon ulkopuolelta ja edustaa rakennussuunnittelun osaamista (kirkon korjaushankkeissa
mukana ollut henkilö tai vastaava). Työryhmässä voisi olla myös hankeosaamista edustava henkilö.
Kerimäen kirkon suunnitellut katon korjaustyöt tulee saada toteutukseen mahdollisimman pian.
Kappelineuvosto esittää edelleen, että Tavisalon kesäkodin alue säilytetään kokonaan tai vaihtoehtoisesti, että sauna ja takkatupa sekä niille lohkottava tonttialue säilytetään. Myös kappeliseurakunnan työntekijät ja monet seurakuntalaiset ovat tuoneet esille Tavisalon säilyttämisen toiminnan kannalta tärkeänä.
Perusteluina ovat: Kyseessä on seurakunnan paras, puhdasvetisen Puruveden rannalla oleva leiri- ja ranta-alue, jossa on melko vilkkaassa seurakunnan toimintakäytössä oleva sauna takkatupineen. Sen käyttöä voidaan edelleen lisätä. Toisena perusteluna on alueen säilyttäminen leirikeskuksen vara-alueena
mikäli se säilytettäisiin kokonaisuutena.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin keskustelussa tehdyin pienin muutoksin kappelineuvoston lausunnoksi. Muutokset on kirjattu päätösesitykseen.
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38 § HUOSION ALUEEN JA TILOJEN KÄYTTÖ PARTIOTOIMINNASSA,
KIMMO KIANNON ALOITEKIRJELMÄ
Kerimäellä on aikoinaan toiminut partiolippukunta Salojen Samoojat ja Kerimäen seurakunta on toiminut sen taustayhteisönä. Partiolla on ollut Huosiossa maja ja sauna, jotka edelleen ovat paikoillaan sekä
ainakin jonkinlaisessa käyttökunnossa.
Koska partiolippukunta ei ole toiminut pitkään aikaan, on partiota aikanaan johtanut kerimäkeläinen
Kimmo Kianto pohtinut lippukunnan toiminnan ja kaluston siirtämistä Savonlinnassa toimivalle partiolippukunta Savon Saukoille. Kimmo Kianto lähetti aluekappalaiselle elokuun alussa käydyn puhelinkeskustelun jälkeen alustavaa hahmotelmaa asiasta (Kimmo Kiannon sähköpostiviesti ja alustava hahmotelma 4.8.2020).
a) Partiolippukunta Salojen Samoojat lahjakirjalla luovuttaa savonlinnalaiselle partiolippukunta Savon
Saukoille kaiken irtaimen omaisuutensa, jotka lähes kaikki ovat retkeilyvälineitä. Luovutus siinä kunnossa, missä ne luovutushetkellä ovat. (retkeilyvälineitä on esim. seuraavia: XXXXX )
b) Partiolippukunta Salojen Samoojat lahjakirjalla / virallisella asiakirjalla siirtää pankkitilillään olevat rahat partiolippukunta Savon Saukoille: ehdolla, että ne käytetään partiolippukunnan toimintaan
eikä esim. velkoihin.
c) Partiolippukunta Salojen Samoojat ilmoittaa, mukana olevalla seurakunnan vahvistamalla asiakirjalla, että partiolippukunta Savon Saukot saa käyttää asianmukaisesti / partiolaismaisesti Kerimäen
Toroppalan kylässä seurakunnan maalla olevaa Salojen Samoojien Huosion partiokämppää omanaan,
ja seurakunnan antaman oheisen asiakirjan perusteella käyttämään alueella olevia rakennuksia, vesikaivoa ja soutuvenettä sekä retkeilemään / leireilemään Huosion partiokämpän ympäristössä, joka on
seurakunnan maata.
d) Partiolippukunta Salojen Samoojat luovuttaa seurakunnan virallisen asiakirjan mukaan partiolippukunta Savon Saukkojen nykyiselle lippukunnanjohtajalle Huosion avaimet, kuittausta vastaan: partiokämppään, saunarakennukseen sekä ulkorakennukseen.
d) Partiolippukunta Salojen Samoojien toiminnan lopettaminen Kerimäellä päivämäärästä se ja se lähtien.

Päätösesitys (aluekappalainen):
Kerimäen kappelineuvosto pitää hyvänä Kimmo Kiannon ideaa partiolippukunta Salojen Samoojien
toiminnan ”sulauttamista” Savon Saukkoihin. Aluekappalainen on ollut asiassa yhteydessä kirkkoherraan ja kasvatustyön johtajaan Juha Hakalaan.
Kappelineuvosto ottaa kantaa muutoin hahmotelman kohtiin c ja d sekä esittää kirkkoneuvostolle, että
seurakunta antaa partiolippukunta Savon Saukoille käyttöoikeuden Huosion tiloihin ja alueeseen partiotoimintaan seurakunnan kanssa erikseen sovittavalla tavalla siten, että tiloja ja aluetta käytetään edelleen
myös muussa seurakunnan toiminnassa. Mikäli Savon Saukot ovat halukkaita kehittämään tiloja ja niiden ympäristöä, se voi neuvotella asiasta seurakunnan kanssa.
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Kerimäen kappelineuvosto pitää hyvänä Kimmo Kiannon ideaa partiolippukunta Salojen Samoojien
toiminnan ”sulauttamista” Savon Saukkoihin. Aluekappalainen on ollut asiassa yhteydessä kirkkoherraan ja kasvatustyön johtajaan Juha Hakalaan.
Kappelineuvosto ottaa kantaa muutoin hahmotelman kohtiin c ja d sekä esittää kirkkoneuvostolle, että
seurakunta antaa partiolippukunta Savon Saukoille käyttöoikeuden Huosion tiloihin ja alueeseen partiotoimintaan seurakunnan kanssa erikseen sovittavalla tavalla siten, että tiloja ja aluetta käytetään edelleen
myös muussa seurakunnan toiminnassa. Mikäli Savon Saukot ovat halukkaita kehittämään tiloja ja niiden ympäristöä, se voi neuvotella asiasta seurakunnan kanssa.

39 § KAPPELINEUVOSTOLLE OSOITETUN MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN
TÄYDENTÄMINEN

Kirkkovaltuusto on vahvistaessaan toiminta- ja taloussuunnitelman päättänyt osoittaa Kerimäen kappelineuvostolle 10.000 e määrärahan, josta kappelineuvosto tekee ohjesääntönsä mukaisesti käyttösuunnitelman. Kappelineuvosto on aikaisemmin päättänyt määrärahan käytöstä siten, että käyttösuunnitelmaa
täydennetään:
Päätösesitys (aluekappalainen):
Kappelineuvosto päättää, että kappelineuvostolle osoitettua määrärahaa käytetään aikaisempien päätösten lisäksi seuraavasti:
540e mukana liikuteltavan äänentoistolaitteen hankintaan
500 e Kallunmäen hautakatoksen korjaukseen tarvittavan puutavaran sahaukseen ja kuljettamiseen
400 e lahjakirjojen hankintaan
800 e seurakuntasalin kannettavan tietokoneen hankintaan
500 e kirkon pienoismallin vitriinin hankintaan
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesitys siten, että tietokone hankitaan loppuvuodesta mikäli varoja jää.
Lisäksi toteutetaan isänpäivän yhteydessä isien muistaminen.
40 § UURNAHAUTAUSMAAN PAADEN HANKINTA (MUISTOLEHTO)
Aluekappalainen on tutustunut Talvisalon hautausmaalla toteutettuun ratkaisuun, jossa muistolehtoon
haudattujen vainajien nimikyltit ovat tummasta kivestä tehdyssä paadessa. Kivi lepää aluskivellä, jonka
alla on maan pinnan tasalle ulottuva ja 30 cm syvä betonivalu. Paaden koko on Talvisalon hautausmaalla 100 x 150 cm. Kerimäen uurnahautausmaalle riittää hieman pienempi paasi.
Paaden hankintaa on käyty läpi työnjohtaja Olli Vilkon kanssa, joka on ollut hankkimassa Talvisalon
hautausmaan paasia.
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Päätösesitys (aluekappalainen):
Kerimäen uurnahautausmaan muistolehdon yhteyteen hankintaan tummasta kivestä paasi kokoa:
100 x 130 x 20 cm (mallina kuva Talvisalon vastaavasta paadesta)
Aluskivi on 140 x 30-35 cm ja sen alla vastaavan kokoinen betoniantura.
Paateen tulevat nimilaatat ovat kooltaan 7 x 13 cm.
Paaden hankinta maksetaan talousjohtajan osoittamista varoista.
Talvisalon hautausmaalle paadet on hankittu Vesa Toivaselta.
Kappelineuvosto päättää paaden sijoituspaikan.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesitys seuraavin täsmennyksin:
Aluskiven ja anturan leveys on noin 40 cm.
Tapani Hannonen, Päivi Kujamäki ja Poku Sihvonen valtuutettiin katsomaan paaden paikka viranhaltijoiden kanssa.
41 § MUUT ASIAT
1)Sankarihautausmaan kukka-alustat on asennettu siten, että ne ovat jokaisen haudan kohdalla. Lions-klubien päätös kanervien lahjoittamisesta vuosittain tulee lähiaikana.
2)Kivilinnan tontin puuston raivaaminen on informoitu kiinteistöpäällikölle, joka hakee kaupungilta
toimenpideluvan. Sen jälkeen asia toteutetaan.
3)Vapaaehtoisten kirkkopyhä toteutui hyvin 6.9.2020. Messun jälkeisessä tilaisuudessa hiippakuntasihteeri, TT Eriikka Jankko piti antoisan alustuksen yhteisön rakentamisesta ja jumalanpalveluselämän
kehittämisestä. Tilaisuudessa oli 25 osallistujaa.

42 §
TIEDOKSI KAPPELINEUVOSTOLLE
Hallintoelinten kokousten pöytäkirjat;
Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 18.8.2020
https://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkoneuvosto
Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi.

43 § KOKOUKSEN PÄÄTÄMINEN
Puheenjohtaja Toivo Loikkanen päätti kokouksen kello 17.45 .
Ohjesääntö 14 § Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.
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