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KOKOUKSEN AVAUS
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

76 §

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.

77 §

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, joskokous
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.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Immonen ja Riitta Malinen.

78 §

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

79 §

KAPPELISEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2016
Kappelineuvoston ohjesäännössä (§ 12) sanotaan:
Kappelineuvoston tehtävänä on
1) seurata ja edistää kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää sekä tehdä
kirkkoneuvostolle sitä koskevia esityksiä ja aloitteita;
4) tehdä kirkkoneuvostolle vuosittain sen määräämään ajankohtaan mennessä
kappeliseurakunnan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotus;
Aluekappalainen on koonnut eri työntekijöiden ja tehtäväalueiden toimintasuunnitelmat
kappeliseurakunnan toimintasuunnitelmana. Talousarviomäärärahat sekä
toimintasuunnitelmat nivotaan seurakunnan yhteiseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan.
Kappelineuvoston rooli on erityisesti ohjesäännön § 12 1. kohdassa mainittu hengellisen
elämän ja toiminnan edistäminen.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto käsittelee Kerimäen kappeliseurakunnan toimintasuunnitelman
vuodelle 2016.
Päätös:
Kappelineuvosto käsitteli Kerimäen kappeliseurakunnan toimintasuunnitelman
vuodelle 2016 pienin lisäyksin;
204 Aikuistyö; Metallimessu lauantai-iltana Puruvesi Popin yhteydessä
Sanan Elopäivät 6.-7.8. koko seurakunnan yhteiseksi tapahtumaksi
205 Muut seurakuntatilaisuudet; Kinkereiden tilalle kyläkirkko / kylätapahtuma /
kyläkierros tapahtuma
210 Tiedotus; sosiaalisen median lisääminen, ilmoitustauluille vuosilista suunnitelma,
enemmän kausitiedotteita ja esitteitä tapahtumista, adventtiajan kooste tapahtumista
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KAPPELINEUVOSTON MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016
Kappelineuvoston ohjesäännössä (§ 12) sanotaan kappelineuvoston yhdeksi tehtäväksi:
5) vahvistaa seurakunnan talousarviossa kappelineuvostolle myönnettyjen määrärahojen
käyttösuunnitelma ja lähettää se tiedoksi kirkkoneuvostolle;
Talousarvioon vuodelle 2016 varataan Kerimäen kappelineuvostolle 10.000 euro
määräraha.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto vahvistaa sille myönnettävän määrärahan käyttösuunnitelman.
Kirkkovaltuusto vahvistaa toiminta- ja taloussuunnitelman ja sen yhteydessä myös
kappelineuvostoille osoitettavat määrärahat.
Päätös:
Määrärahoista varataan työryhmien käyttöön;
- kasvatuksen työryhmä 1500 € ja muut työryhmät 1000 € kullekin (messu- ja
maallikkotoiminnan, lähetystyön sekä diakonian ja yhteisvastuun työryhmä)
- kaatuneitten muistopäivän ja itsenäisyyspäivän kukkalaitteisiin 300 €
- kirkkokyydityksiin 500 €
Määrärahasuunnitelmaa täydennetään myöhemmin.

81 §

KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN
KESÄKUU (lausunto kirkkoneuvostolle)

KOLEHTISUUNNITELMA

TAMMI-

Kappelineuvoston tehtävänä on antaa lausunto kirkkoneuvostolle sen päätettävästä
kolehtisuunnitelmasta (kappelineuvoston ohjesääntö § 12, kohta 6).
Aluekappalainen on valmistellut ehdotuksen
kolehtisuunnitelmaksi ajalle 1.1.-30.6.2016.

Kerimäen

Päätösesitys:
Kappelineuvosto käsittelee kolehtisuunnitelman ja antaa
kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman.

kappeliseurakunnan

sen

lausuntonaan

Päätös:
Hyväksyttiin liitteen mukainen Kerimäen kappeliseurakunnan kolehtisuunnitelma ajalle
1.1.-30.6.2016 ja esitetään se kirkkoneuvostolle vahvistettavaksi.
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MUUT ASIAT
1. Kappelineuvoston jäsen Iikka Muhonen kertoi, että aluejohtokunta on esittänyt että
seurakunta osallistuisi Kaivopirtin luona seurakunnan omistamalla maa-alueella
olevan yleisö wc:n käyttökustannuksiin.
2. Kappeliseurakunnan lähetysaktiivien tempaus jossa Lehtiniemeen tuleville
turvapaikanhakijoille neulotaan ja lahjoitetaan villalämpimiä, kuten sukkia, lapasia ja
pipoja.

83 §

TIEDOKSI KAPPELINEUVOSTOLLE
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 27.10.2015 ja päätökset (seurakunnan sivuilla)
http://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkoneuvosto

84 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.
Ohjesääntö 14 §
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä
oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.
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