SAVONLINNAN SEURAKUNTA
Kerimäen kappeliseurakunnan
kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA

5/2018

9.10.2018

Sivu 25

Kokousaika:
Kokouspaikka:

Tiistai 9.10.2018 klo 16.30-19.15
Kerimäen seurakuntakoti

Saapuvilla olleet
jäsenet:

Loikkanen Toivo, puheenjohtaja
Hannonen Tapani, varapuheenjohtaja
Eeva Yrjö, jäsen
Immonen Merja, jäsen
Malinen Riitta, jäsen
Matilainen Päivi, jäsen,
Muhonen Iikka, jäsen
Nousiainen Marja Sisko, jäsen
Sihvonen Poku, jäsen

Muut saapuvilla olleet:
Poissa:

Mononen Sylvi

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus:

§ 44 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat:

§§:t 43 - 51 , sivut 25 - 30

Pöytäkirjantarkastajat:

Sihvonen Poku ja Hannonen Tapani

Pöytäkirjan allekirjoitukset:

Pöytäkirjan
tarkastus:

______________
Toivo Loikkanen
puheenjohtaja

_______________
Sylvi Mononen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Kerimäki ___ / ___ 2018

________________________
Poku Sihvonen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Kappelineuvosto

______________________
Tapani Hannonen

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
Kerimäen kappeliseurakunnan
kappelineuvosto

43 §

PÖYTÄKIRJA

5/2018

9.10.2018

Sivu 26

KOKOUKSEN AVAUS
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

44 §

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.

45 §

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.
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Päätös:
Kokouksen pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Poku Sihvonen ja Tapani Hannonen.
Kokouksen pöytäkirjan pitäjäksi valittiin kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen.

46 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys lisäyksellä;
49 § Muut asiat;
4. Kappelinneuvoston määrärahan toteutumaraportti
5. Seurakunnalle osoitettu Pysäkin avustus

47 §

KERIMÄN KAPPELISEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2019
Kappelineuvoston ohjesäännössä sanotaan (§12):
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;
3) valvoa ja seurata kappeliseurakunnan alueen taloudellisten asioiden hoitamista
sekä tehdä kirkkoneuvostolle niitä koskevia esityksiä ja aloitteita;
4) tehdä kirkkoneuvostolle vuosittain sen määräämään ajankohtaan mennessä
kappeliseurakunnan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotus;
Aluekappalainen on valmistellut omalla vastuullaan olevien tehtäväalueiden (yleisen
seurakuntatyön tehtäväalueet: jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut kirkolliset
toimitukset ja muut seurakuntatilaisuudet sekä aikuistyö) toimintasuunnitelmat
sekä koonnut muiden työalojen tehtäväalueiden toimintasuunnitelmat Kerimäen
kappeliseurakunnan toimintasuunnitelmaksi.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto käsittelee Kerimäen kappeliseurakunnan toimintasuunnitelman 2019.
Toimintasuunnitelma sisältää suunnitelmat ja esitykset talousarviomäärärahoiksi.
Päätös:
Kappelineuvosto käsitteli Kerimäen kappeliseurakunnan toimintasuunnitelman 2019.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma, joka sisältää suunnitelmat ja esitykset talousarviomäärärahoiksi vuodelle 2019 pienin lisäyksin.
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KERIMÄEN KIRKON KORJAUSHANKE (toimikunnan perustaminen)
Kappelineuvoston ohjesäännössä sanotaan (§12):
12 §
Kappelineuvoston tehtävänä on
2) asettaa tarvittaessa avukseen työryhmiä tai toimikuntia kappeliseurakunnan toimialaan
kuuluvia tehtäviä varten;
3) valvoa ja seurata kappeliseurakunnan alueen taloudellisten asioiden hoitamista
sekä tehdä kirkkoneuvostolle niitä koskevia esityksiä ja aloitteita;
henkilökuntaa kappeliseurakunnan toimintaa varten osoitettaessa tai valittaessa;
8) valvoa kappeliseurakunnan kirkkoa ja hautausmaata sekä seurakunnan muuta omaisuutta
kappeliseurakunnan alueella kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti;
Kerimäen (iso) kirkon edellinen suuri korjaushanke oli vuonna 2009 toteutettu ulkomaalaus
siihen liittyvine korjaustöineen.
Seurakunnassa on valmisteltu ja päätetty uusi kiinteistöstrategia sekä investointisuunnitelma.
Niiden valmistelun yhteydessä on ollut puhetta Kerimäen kirkon korjaustarpeista. Parhaillaan
on meneillään katon korjauksen toteuttaminen, jonka eteenpäin vieminen on viipynyt, kun on
odoteltu museoviraston lausuntoa korjaussuunnitelmista.
Nyt valmisteltuun investointisuunnitelmaan sisältyy ulkoseinien huoltomaalauksia. Ne ovatkin
tarpeen, sillä varsinkin auringon puolelta maalipinta on joissakin kohdin jo huonontunut.
Keskusteluissa esillä ollut sisätilojen maalaus- ja korjaushanke ei ole viisi vuotta kattavassa
investointisuunnitelmassa vaan on ajateltu tehtäväksi suunnitelmakauden jälkeen.
Kappelineuvosto teki asiasta aloitteen, jossa esitettiin hankkeen toteuttamista seuraavien viiden
tai enintään kymmenen vuoden aikana.
Seurakunnan valtuustokausi on tulossa päätökseen marraskuulla olevien seurakuntavaalien
myötä. Seuraavalla valtuustokaudella olisi hyvä lähteä pohjustamaan kirkon sisätilojen
maalaus- ja korjaushankkeen valmistelua.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto keskustelee asiasta.
Kappelineuvosto tekee esityksen Kerimäen kirkon rakennustoimikunnan tai –työryhmän
perustamisesta vuonna 2019 alkavalla kirkkovaltuustokaudella.
Päätös:
Kappelineuvosto keskusteli asiasta.
Kirkkoneuvosto päättää mahdollisen toimikunnan perustamisesta ensi valtuustokaudella.
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MUUT ASIAT
1.Syyskauden, adventin ja jouluajan tapahtumia
Päätös:
Sadonkorjuulounas lähetyksen hyväksi su 14.10. messun jälkeen, Kansanlähetyksen
kirkkopyhä.
Pyhäinpäivänä la 3.11. klo 16 messu, jossa vuoden aikana siunattujen muistaminen,
messun jälkeen kirkkokahvit ja tilaisuus läheisensä menettäneille.
Kauneimmat joululaulut tilaisuudet entiseen tapaan kirkossa ja kylillä.
Joulukirkot entiseen tapaan talvikirkossa 24.12. ja 26.12. sekä isossa kirkossa jouluaamuna.
Vapaaehtoisten joulujuhla su 16.12. alkaen messulla ja jatkuen seurakuntakodilla.
Tapahtumat tarkemmin viikkoilmoituksissa lehdissä, Seurakuntauutisissa sekä seurakunnan
some-sivuilla.
Itsenäisyyspäivän juhlan järjestäminen on vielä avoinna.
Merkitään tiedoksi.
2.Seurakuntavaalien äänestysajat ja –paikat
Päätös:
Merkitään tiedoksi seurakuntavaalien ennakkoäänestykset Kerimäellä;
Tiistai 6.11. klo 9.00-18.00 Kerimäen seurakuntatalo
Keskiviikko 7.11. klo 15.00-18.00 S-Market Kerimäki
Torstai 8.11 klo 11.00-14.00 K-Market Sairanen Kerimäki
Ennakkoon voi äänestää minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa.
Varsinaisena vaalipäivänä su 18.11.2018 äänestys klo 11-20 Savonlinnan
seurakuntakeskuksessa.
3.Tulevat kokoukset
Päätös:
Pidetään yksi kokous jos ilmenee tarvetta.
4. Kappelineuvoston määrärahan toteutumaraportti
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
5. Seurakunnan Kerimäen pysäkin avustus vuodelle 2018
Päätös:
Kappelineuvoston varoista maksetaan Kerimäen pysäkin avustuksen vuodelle 2018 mikäli
kappelineuvoston määrärahat riittävät. Vuodelle 2019 Pysäkki ry tehnyt seurakunnalle
anomuksen, avustusmääräraha kirjattu alustavasti Kerimäen diakonian määrärahaesityksiin.
Avustus päätetään talousarvion käsittelyn yhteydessä.
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TIEDOKSI KAPPELINEUVOSTOLLE
Hallinnon pöytäkirjat:
Kirkkoneuvoston pk 11.9.2018
https://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuuston pk 2.10.2018
https://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkovaltuusto

51 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.
Ohjesääntö 14 §
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä
oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.
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