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Maanantai 9.8.2021 klo 14.00-16.45
Kerimäen seurakuntakoti

Saapuvilla

(x) Loikkanen Toivo
puheenjohtaja
(x) Hannonen Tapani
varapuheenjohtaja
jäsenet
(x) Huoman Mika
(x) Kujamäki Päivi
(x) Litmanen Teija
(x) Muhonen Iikka
saapui § 26 aikana
(x) Nousiainen Marja Sisko
kokouksen sihteeri
(x) Sihvonen Poku
saapui § 24 aikana
(-) Uimonen Anna-Liisa
________________________________________________________________________________
Poissa:
Anna-Liisa Uimonen
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:

§ Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat:

§:t 20-29

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 ___/___2021

________________________
Tapani Hannonen
pöytäkirjan tarkastaja

______________________
Mika Huoman
pöytäkirjan tarkastaja
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20 §
KOKOUKSEN AVAUS
Lauloimme virrestä 428 säkeistöt 1 ja 4, jonka jälkeen aluekappalainen Toivo Loikkanen luki pyhäpäivän tekstistä etsikkoajoista sekä avasi kokouksen.
21 §
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:
Läsnäolijat ovat listattuna. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
22 §
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:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapani Hannonen ja Mika Huoman. Pöytäkirjan pitäjäksi valittiin
kappelineuvoston jäsen Marja Sisko Nousiainen.
23 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
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Päätös:
Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi lisättynä pykälään 27 kohta 5, joka käsittelee kappelineuvoston määrärahaa 2021 toteumavertailuna 1.16.8.2021.
24 §
HAUTAUSMAAKATSELMUS KERIMÄEN HAUTAUSMAILLA
Kerimäen kappeliseurakunnan (kappelineuvoston) ohjesäännössä, §12 sanotaan kappelineuvoston
tehtävistä:
8) valvoa kappeliseurakunnan kirkkoa ja hautausmaata sekä seurakunnan muuta omaisuutta kappeliseurakunnan alueella kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti;
Savonlinnan seurakunnassa on ohjeistettu ja sovittu, että kappeliseurakunnissa kappelineuvostot
suorittavat vuosittaisen hautausmaakatselmuksen. Tältä pohjalta kappelineuvosto suorittaa katselmuksen ja kirjaa sen aikana sekä muuten ao. viranhaltijoilta katselmukseen liittyvät asiat pöytäkirjaan.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto suorittaa hautausmaakatselmuksen ja toteaa, onko hautausmaata hoidettu asianmukaisella tavalla ja muut tarpeelliset asiat.
Päätös:
Kappelineuvosto tutustui hautausmaihin ja toteaa seuraavaa:
Hautausmaat ovat hyvin hoidettu, kukkien laatu myös ollut hyvä. Uurnalehto ja uurnahautausmaa
ovat saaneet ensimmäiset nimikilpensä muistokiveen ja ensimmäiset hautakivet. Alue on siisti kokonaisuutena. Sankarihautojen alue on siisti ja ollut erityisen näyttävä kokonaisuutena hyväkuntoisten ja suurehkojen kukkien takia.
Hoitohautoja on 1189 kappaletta kappeliseurakunnalla tänä vuona. Hautausmailla oli kesäaikaan
parhaimmillaan kymmenen henkilöä kesätyössä ja kahdeksan kesäajan. Vesisäiliö on maalattu ja
penkit on maalattu metalliosiltaan ja puuosat on uudistettu kokonaan.
Talviaikana kuivuneita puita on poistettu ja lisäksi hautausmaan käytävien reunoja on siistitty ja sitä
työtä jatketaan.
Kirkonmäellä on poistettu vieraslajiksi luokiteltavaa kurtturuusua ja poistoalueet tasoitetaan ja istutetaan nurmikolle.
Haudankaivaja Marko Ruuskanen työskenteli Kerimäen uudella hautausmaalla kunnostaen vanhoja
hautakiviä ja hautaristejä kesälomansa aikana.
Kappelineuvosto haluaa antaa kiitoksena kaikille hautausmailla ja viheralueilla työskennelle henkilöille.
25 §
TOIMINTAPALAUTE KESÄAJALTA JA ALKUSYKSYN TOIMINTA KERIMÄEN KAPPELISEURKUNNASSA
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Kappelineuvoston ohjesääntö § 12:
Kappelineuvoston tehtävänä on
1) seurata ja edistää kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää sekä tehdä
kirkkoneuvostolle sitä koskevia esityksiä ja aloitteita;
9) koordinoida kappelin alueen osalta seurakunnallista toimintaa suhteessa koko seurakunnan työalojen toimintaan.
Kappelineuvosto sai kokouksessaan 10.5. koosteen kesäajan toiminnasta. Aluekappalainen kertoo
kesäajan toiminnan toteutumisesta sekä alkusyksyn toiminnasta.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto kuulee aluekappalaisen raportin kesäajan toiminnasta sekä alkusyksyn suunnitellusta toiminnasta, keskustelee toiminnasta ja merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Kesäajan toiminta onnistui melko hyvin, suunnitellut tapahtumat toteutuivat, vain yksi konsertti peruuntui. Koronatilanne oli vilkkaasta alueelle matkailusta huolimatta erittäin rauhallinen.
Alkusyksyn toiminnasta on jaettuna liitteeksi liitettävä toimintakooste (liite) mikä merkittiin tiedoksi.
26 §
ISON KIRKON OPASTUSTOIMINTA
Kerimäen iso kirkko on alueemme tärkeimpiä nähtävyyksiä. Se on kulttuurihistoriallisesti arvokas
ja merkittävä kohde. Se on myös kansainvälisesti tunnetuimpia kirkkojamme.
Korona-aikana eli kesien 2020-2021 aikana kirkossa on käynyt suuri joukko pääasiassa kotimaisia
matkailijoita. Aikaisemmin kirkkoon tutustui kesäkausina myös paljon ulkomaisia matkailijoita.
Kirkko on ollut kesäkausina avoinna pääsääntöisesti kesä-elokuun päivittäin. Kesällä 2021 kirkko
on avoinna 7.6.-31.6. klo 10-16, 1.7.-15.8. klo 10-18 ja 16.-31.8. klo 10-16.
Oppaana on toiminut kuluvana kesänä Per-Erik Lönnroth Savonlinnasta ja oppaan vapaapäivien
tuuraajina Tanja Turtiainen ja Matti Lähesmaa.
Opastustoiminnan taustaa ja ajatuksia toiminnan jatkosta:
Aikaisemmin kirkossa palveli oppaina paikallisia tai Kerimäeltä lähteneitä nuoria opiskelijoita.
Jatkossa oppaiden rekrytoinnissa voisi palata tähän perinteeseen. Oppaan työ antaa nuorelle hyvän
työkokemuksen ja on osaltaan sitouttamassa nuoria aikuisia kirkkoon. Aikaisemmin oppaita haettiin
ja valittiin kesätyöntekijöiksi kevättalvella. Oppaan työ Kerimäen kirkossa on kohtuullisen vaativaa,
jossa tarvitaan kielitaitoa (suomi, englanti, muut kielet eduksi), sosiaalisia taitoja, esiintymistaitoa
sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Tästä syystä oppaan olisi hyvä olla täysi-ikäinen tai ainakin
lähellä täysi-ikäisyyttä ja muuten em. tavalla soveltuva oppaaksi. Oppaaksi valinnan perusteena
voisi olla em. seikkojen lisäksi se, että oppaaksi valittava tulee Kerimäeltä tai seurakunnan alueelta.
Kappelineuvostosta voi olla 1-2 edustajaa mukana oppaiden valinnassa. Oppaiden valinta ja opastustoiminta on ollut kiinteistöpäällikön vastuulla ja jatkossa sitä voisi hoitaa yhteistyössä hänen
kanssaan.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto keskustelee kirkon opastustoiminnasta.
Kappelineuvosto pitää tärkeänä, että Kerimäen kirkkoa pidetään jatkossakin tiekirkkona ja avoinna
kesäkausina kesä-elokuun ajan.
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Kappelineuvosto esittää aloitteenaan (Kappeliseurakunnan ohjesääntö §9, 2. mom.), että kirkon oppaiksi haetaan alkuvuoden aikana alueelta lähtöisin olevia tehtävään sopivia nuoria aikuisia tai nuoria, ensisijaisesti täysi-ikäisiä opiskelijoita.
Oppaiksi valittavia voi olla 2-4 henkilöä.
Päätös:
Keskusteltiin kirkon opastustoiminnasta ja hyväksyttiin päätösesitys. Lisäksi keskusteluissa nousi
tarve pitemmästä ison kirkon aukiolosta ainakin heinäkuussa. Lomasesongin aikaan keskikesällä
liikkuu vielä paljon ihmisiä myös klo 18 jälkeen kirkon seudulla.
27 §
MUUT ASIAT
1)Huosion suojelupäätös
Huosion suojelupäätös on saanut lainvoiman, ministeriön käsittely puuttuu. Iikka Muhonen käytti
keskustelun aikana puheenvuoron, viitaten eriävään mielipiteeseen, jonka hän jätti kirkkovaltuuston
pöytäkirjaan, kokous pidettiin 18.5.2021, asia koski Huosion suojelupäätöstä.
2)Kirkkometsä kutsuu tapahtuma su 29.8.2021
Tapahtuma on Kirkkometsäksi nimetyn suojelualueen ”avajaistapahtuma”. Tapahtuma liittyy samalla läheisesti Suomen luonnon päivään, joka on edellinen päivä. Päivän ohjelma alkaa klo 13
luontokirkolla. Lisäksi ohjelmassa erilaisia vaelluksia, toiminnallista ohjelmaa lapsille ja aikuisille,
tarjoilua (nokipannukahvia, nuotiolettuja yms.). Aluekappalainen kysyy paikallisia tahoja (maa- ja
kotitalousnaiset, Kerimäki-Seura ym.) palvelutehtäviin. Työntekijöiden suunnittelupalaveri päivästä
on 11.8.
3)Kallunmäen hautakatoksen katon kunnostus (jatkoa aikaisempaan)
Tapani Hannonen selvitti hautakatoksen kunnostustilannetta. Kunto katoksessa on oletettua heikompi. Katto-osan uusiminen tulee tehdä ELY:ssä tehdyn korjaussuunnitelman piirustusten mukaisesti. Katto on uusittava kokonaan, katon tukirunko eli hirsiosat ovat vielä kunnossa. Työ voidaan
tehdä talkootyönä, kun tekijöiksi on saatavissa Kerimäeltä osaavia tekijöitä.
Päätös:
Kappelineuvosto esittää, että määräraha tulee varata 2022 talousarvioon ja korjaus toteutetaan ELYkeskuksen aikanaan laatiman suunnitelman mukaisesti vuonna 2022. Hautakatos on olennainen osa
Kallunmäen kirkkotarhaa ja sen kunnostaminen on jatkoa aikaisemmin tehdylle arvokkaalle perinnetyölle.
4)Kappeliseurakunnan henkilöstömuutokset syyskaudella
* Seurakuntamestari Raimo Nuopponen siirtyy eläkkeelle 1.1.2022 alkaen ja jää työstä pois syksyn
aikana. Seurakuntamestarin viran täyttäminen on alustavien tietojen mukaan tulossa seurakunnan
hallinnon käsittelyyn.
* Kanttorimuutos toimintakaudeksi syksy 2021-kevät 2022: Alustavan tiedon mukaan Maria Padatsu siirtyy Punkaharjulle lapsi- ja musiikkityöhön. Kerimäelle on luvattu kanttori tuoksi ajaksi.
* Lapsityöhön tulee Sanna Eevala (ma-päivät) ja Pauliina Vepsä (ti Anttola). Miia-Mari Jaatila jatkaa Kerimäellä lastenohjaajana.
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*Syksyn aikana tulossa myös muita muutoksia (perhevapaisiin liittyviä), joiden osalta tarkemmat
tiedot tulevat alkusyksyn aikana.
5)Kappelineuvoston määrärahan toteutumavertailu 1.1.-6.8.2021
Toteutumavertailu (liite) merkittiin tiedoksi.
Määrärahasta 10.000 e käytetty 4.258,46 e (42,5%).
Määrärahan loppuosan käyttösuunnitelmasta päätetään seuraavasta kokouksessa.
28 §
TIEDOKSI KAPPELINEUVOSTOLLE
Hallintoelinten kokousten pöytäkirjat edellisen kokouksen 10.5.2021 jälkeen:
Kirkkoneuvoston pöytäkirjat: 25.5.2021
https://www.savonlinnanseurakunta.fi/kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuuston pöytäkirjat: 18.5. ja 8.6.2021
https://www.savonlinnanseurakunta.fi/paatoksenteko/kirkkovaltuuston-esityslistat-ja-poytakirjat
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
29 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja Toivo Loikkanen päätti kokouksen kello 16.45
Ohjesääntö 14 § Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.

