KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNTA
TOIMINTAKERTOMUS 2018

KERIMÄEN KIRKKO 170 VUOTTA

ALUEKAPPALAISEN KATSAUS
Kirkon juhlavuosi, henkilövaihdosten ja vilkkaan perustoiminnan vuosi
Kertomusvuosi 2018 värittyi hyvällä Kerimäen kirkko 170 vuotta juhlavuoden kautta. Muuten vuosi
oli vilkkaan toiminnan ja myös muutamien henkilöstövaihdosten vuosi.
Kerimäen kirkko 170 juhlapäivää vietettiin 10.6.2018. Kirkko vihittiin käyttöön lähes päivälleen 170
vuotta aikaisemmin eli 11.6.1848. Kirkon juhlaan liittyviä oheistapahtumia oli koko juhlaviikonlopun
8.-10.6.2018 ajan.
Kirkon juhlapäivän ohjelmassa oli: käynti ja rukoushetki kirkonrakentaja A.M. Tolpon haudalla,
juhlamessu kirkossa, keittolounas kirkonmäellä, juhla kirkossa ja lomarauhan julistaminen kirkon
pääovella. Juhlamessussa saarnasi piispa Seppo Häkkinen, musiikista vastasivat kanttoreiden ohella
Juhlakuoro sekä oopperalaulaja Petri Lindroos, lomarauhan julistustilaisuudessa Puruvesi Seitsikko.
Juhlassa sai kantaesityksen kirkonrakentaja Tolpoista kertovan kirkko-oopperan ensimmäiset osat.
Säveltäjänä, libreton kirjoittajana ja kirkko-oopperan puuhamiehenä toimii Paavo Joensalo.
Esityksessä eri rooleissa lauloi Petri Lindroosin lisäksi kolme muuta solistia, säestyksestä huolehti
Trio Gambaamo Savonlinnasta.
Kirkon juhlapäivään osallistui delegaatio ystävyyshiipakunnasta Unkarista. Koululaisten
piiruskilpailun työt olivat kirkossa esillä ja palkinnot jaettiin juhlassa. Kirkon juhlavuoteen liittyen
jaettiin kirkkokyniä sekä myytiin t-paitoja, joita jäi myyntiin myös tuleville vuosille. Kirkossa
pidettiin juhlavuoteen liittyen Sielun kuvat –modernien ikoneiden näyttely yhteistyössä Enonkosken
luostariyhteisön ja Suomen ev.lut. luostarin tukiyhdistyksen kanssa.
Kappelineuvosto toimi aktiivisesti läpi vuoden kokousten myötä ja myös kokousten ulkopuolella.
Kokouksia oli viisi. Kappelineuvostoon kuuluivat: Tapani Hannonen (vpj), Yrjö Eeva, Merja
Immonen, Riitta Malinen, Päivi Matilainen, Iikka Muhonen, Marja Sisko Nousiainen ja Poku
Sihvonen. Aluekappalainen toimii kappelineuvoston esittelijänä ja puheenjohtajana. Kappelineuvosto
on asettanut neljä toiminnallista työryhmää: Diakonian, kasvatuksen, lähetystyön sekä messu- ja
maallikkotoiminnan työryhmät. Näistä kasvatuksen ja lähetystyön työryhmät toimivat aktiivisesti.
Kertomusvuosi oli kirkkovaltuuston toimintakauden viimeinen vuosi. Seurakuntavaalit pidettiin
marraskuulla. Koko seurakunnan äänestysprosentti jäi aikaisempia vuosia alhaisemmaksi ja oli 12%.
Kerimäen alueelta valittiin kirkkovaltuustoon: Tapani Hannonen, Päivi Kujamäki, Iikka Muhonen,
Poku Sihvonen ja Anna-Liisa Uimonen.
Kappeliseurakunnalle osoitetun henkilöstön kohdalla tapahtui monia muutoksia vuoden aikana.
Vuoden 2018 alusta toimittiin kahdella papilla, yhden papin viran vähennys toteutui edellisen vuoden
lopulla. Uudeksi seurakuntapastoriksi valittiin Sanni Rissanen vuoden 2017 puolella; virassa
aloittaminen tapahtui vuoden 2018 alusta. Lastenohjaajina toimivat vuoden 2018 keväällä Merja
Hacklin ja Maiju Luotoja syyskaudelle Merja Hacklin ja Miia-Mari Jaatila. Kappelineuvosto aloitteen
pohjalta perustettuun lähetyssihteerin virkaan valittiin lähetyssihteeri, sosionomi, diakonia Anni
Aronen. Lähetyssihteerin tehtävää hoiti sitä ennen nuorisotyönohjaaja Anneli Wirkola.
Kappeliseurakunnalle osoitettu henkilöstö virkanimikkein: aluekappalainen, seurakuntapastori,
kanttori, diakoni, nuorisotyönohjaaja, lähetyssihteeri (noin 60% KM alue), 2 osa-aikaista
lastenohjaajaa, seurakuntamestari, hautausmaanhoitaja, emäntä (tehtäviä myös seurakunnan muilla
alueilla) sekä työsopimussuhteinen siivooja (yht. 12 eri henkilöä).
Vuoden 2018 talousarvioon varattiin varoja ison kirkon katon kunnostuksen suunnitteluun ja
toteuttamiseen. Varsinaista korjaustyötä ei kuitenkaan voitu toteuttaa, koska suunnitelmat viivästyivät

odotettaessa lausuntoa museovirastolta. Kirkon kattoa paikattiin kuitenkin niin, että pahimmat
vuotokohdat tukittiin. Katolle tuli vaurioita lumiesteiden paikaltaan repeämisen vuoksi.
Kappeliseurakunnan toiminnassa vapaaehtoisten toiminnalla oli edelleen suuri merkitys.
Vapaaehtoisia toimi muiden muassa kuorolaisina, lähetystyössä (työryhmän jäsenet, talkoolaiset,
piirien vetäjät), kasvatustyössä (työryhmän jäsenet, tapahtumien järjestäjät), yleisessä
seurakuntatyössä (piirien vetäjät, tapahtumien vastuunkantajat) ja diakoniatyössä (talkoolaiset,
yvkerääjät jne). Joulukuulla lähetettiin kutsuja noin 70 eri vapaaehtoistehtävissä toimineille, kun
järjestettiin vapaaehtoisten joulupuuro ja –juhla.
Kerimäen kappeliseurakunta toteutti Savonlinnan seurakunnan ”alueseurakuntana” kirkon tehtävää
Kerimäen alueella. Hyvä Jumala siunatkoon vuoden aikana toteutuneen evankeliumin kylvön ja
rakkaudenpalvelutyön. Seurakunnan strategian osat ihmisten kohtaaminen, sanoman esille nostaminen
ja edellisten läpäiseminen kaikessa toiminnassa toteutuivat hyvällä tavalla.
Toivo Loikkanen, rovasti, aluekappalainen
Kerimäen kirkko 170 vuotta juhlapäivän messu 10.6.2018

Toimintakertomus 2018
JUMALANPALVELUSELÄMÄ 1012010000
Vastuuhenkilöt: Aluekappalainen Toivo Loikkanen
Toiminta-ajatus: Messu on seurakuntayhteisön keskus. Seurakunta on matkaa tekevä,
kiittävä, rukoileva ja ehtoollista viettävä uskon, toivon ja rakkauden yhteisö. Messujen ja palvelusten toteuttaminen niin, että ne hoitavat ja vahvistavat ihmisiä ja edistävät kohtaamista.
Tavoitteet 2018:
1.Messujen, sanajumalanpalvelusten ja erityisjumalanpalvelusten toteuttaminen Kerimäen
alueella sunnuntaisin ja pyhäpäivinä kausittain laadittavan jumalanpalvelussuunnitelman
mukaisesti
2. Messujen osallistujamäärän kasvattaminen ja seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen
esim. messuryhmien toiminnan kautta: kappelineuvoston jäsenten ja muiden vapaaehtoisten
kautta
3.Messut kesäkautena Isossa kirkossa toukokuun lopulta syyskuun alkupuolelle. Iso kirkko
170 vuotta juhlamessu 10.6.2018.
4. Vuoden aikana 4-5 perhekirkkoa, Huosion messu syksyllä, Kallunmäen messu kesällä,
Kylvön siunaaminen, Laitosten ehtoolliskirkot/viikkomessut (Vanhainkoti ja Palvelutalo,
Attendo Puruveden Helmi, Kerhohuoneet). Motoristimessu toukokuulla kirkonmäellä,
yhteistyö alueen mp-kerhojen kanssa (”kevätajon” yht.)
5. Yksi bändin/yhtyeen säestämä messu (esim. Gospel-Covertajat)
Toiminta ja arviointi:
Tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin.
Jumalanpalveluselämä oli vilkasta, mutta messuryhmien toimintaa ei pystytty toteuttamaan,
silti messuja ja muita jumalanpalveluksia oli muutamina kertoina toteuttamassa myös
seurakuntalaisia. Vuoden aikana koulutettiin 5 uutta ehtoollisavustajaa.
Muutaman kerran järjestettiin ”pystykahvit” messun jälkeen.
Iso kirkko 170 vuotta juhlamessu toteutui hyvin 10.6.2018, noin 600 osallistujaa.
Iso kirkko oli käytössä toukokuun lopulta syyskuun alkuun, jouluaamuna 750 osallistujaa!
Kallunmäen ja Huosion messut toteutuivat, samoin perhekirkot.
Laitoksissa pidettiin ehtoolliskirkot tai viikkomessut kerran kuussa.
Motoristimessu toteutettiin äitienpäivän aattona, se osoittautui suosituksi, osallistujia noin
200!
Messut ja muut jumalanpalvelukset toteuttivat hyvin seurakunnan strategiaa: sanoman esille
nostamista ja ihmisten kohtaamista.
Työntekijöiden yhdessä tekeminen lisääntyi hieman, uutta tekniikkaa käytettiin erityisesti
perhemessuissa.
Tilastoja (Katrinan järjestelmästä):
Messuja 56/4309/3231
Sanajumalanpalveluksia: 15/2505
Viikkomessuja: 30/712/600
Kirkkopäiväkirjasta:
Päiväjumalanpalveluksia 63/5777 ; ehtoollisenvietot 56/3477
Muut jumalanpalvelukset: 8/1329

Toimintakertomus 2018
HAUTAANSIUNAAMINEN 1012020000
Vastuuhenkilöt: Aluekappalainen Toivo Loikkanen
Toiminta-ajatus: Hautaan siunaamisten toteuttaminen kirkkomme säännösten mukaisesti.
Hautajaisten kokonaisvaltainen hoitaminen, johon kuuluu omaisten sielunhoidollinen
kohtaaminen ja evankeliumin julistaminen.
Tavoitteet 2018:
1.Surevien kohtaaminen ja palvelu kokonaisvaltaisesti hautajaisten yhteydessä:
Toimitustapaamiset ensisijaisesti kodeissa, toimitusten laadukas hoitaminen, yhteydenpito
omaisiin hautajaisten jälkeen
2.Siunaustoimitukset Talvikirkossa, kammiolla tai haudalla laaditun ohjeen mukaisesti.
3.Papin läsnäolo ja toiminta muistotilaisuuksissa
4.Seurakunnassa valmistetun sekä muuten hankitun surumateriaalin käyttäminen
(ohjevihkonen, surukirjat ja –kynttilät)
Toiminta ja arviointi:
Tavoitteet toteutuivat.
Pappi osallistui yleensä aina myös muistotilaisuuteen, kanttori erikseen sovittaessa.
Omaisiin pidettiin yhteyttä hautajaisten jälkeen tarpeen mukaan, ei säännönmukaisesti.
Siunaustoimituksia oli lähes viikoittain, 1-3 viikossa.
Siunauspäivinä oli yleensä lauantai tai perjantai, siunausajoiksi muutettiin ajat klo 10 ja klo
14 (jos sama pappi) tai klo 10 ja ko 12 (jos eri pappi toimittamassa).
Siunausvaraukset tehtiin joko suoraan kirkkoherranviraston kautta tai Kerimäen pappien
kautta.
Strategian mukainen ihmisten kohtaaminen ja sanoman esille nostaminen toteutuivat hyvin.
Tilastoja:
Kirkkopäiväkirja:
Hautaansiunaamisia 66/2450

Toimintakertomus 2018
MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 1012030000
Vastuuhenkilöt: Aluekappalainen Toivo Loikkanen
Toiminta-ajatus:Kirkollisten toimitusten hoitaminen kirkon säädösten mukaisesti. Kasteet,
avioliittoon vihkimiset, avioliiton siunaamiset, kodin siunaamiset, muut mahdolliset
toimitukset sekä niissä tapahtuva kohtaaminen, palvelu ja julistus
Tavoitteet 2018:
1.Kasteiden, vihkimisten, avioliittoon siunaamisten ja muiden toimitusten laadukas
hoitaminen. Toimitukset hoidetaan sekä jumalanpalvelusluonteen että ihmisten tarpeiden
näkökulmista.
2.Ihmisten kokonaisvaltainen palveleminen toimituksissa: Toimituskeskustelut, toimitukset ja
niiden juhlat sekä mahdollinen yhteydenpito toimitusten jälkeen. Ihmisten kohtaaminen
ennen toimituksia, niiden aikana ja niiden juhlissa sekä mahdollisuuksien mukaan niiden
jälkeen.
3.Uusien toimitusvirsien ja aineistojen käyttäminen
4.Vihkitapahtuma Isoon kirkkoon kesäkaudella 2018 (esim. 11.8.18)
5.Kastepuu-toiminnan kehittäminen kirkkoon
Toiminta ja arviointi:
Tavoitteet toteutuivat osittain: Vihkitapahtuma ja kastepuu-toiminnan kehittäminen siirtyivät
seuraavaan vuoteen.
Uusia toimitusvirsiä käytettiin edelleen vihkitoimituksissa, muuten asiaa ei erikseen
toteutettu.
Kasteiden määrä väheni, syynä syntyvyyden lasku alueellamme ja koko maassa.
Iso kirkko oli edelleen suosittu vihkikirkko, mutta vihkimistenkin määrä on vähentynyt
verrattuna esim. 10-20 vuoden takaiseen aikaan. Mikäli vihkimisiä olisi selvästi enemmän,
tulisi ongelmaksi kesäaikana työvoiman riittävyys, kun hautajaisia on viikoittain. Kasteiden
määrä on suhteessa vähentynyt enemmän kuin vihkimisten määrä (ison kirkon vaikutus!).
Toimituksissa ja niihin liittyvässä toiminnassa toteutuivat strategian ihmisten kohtaaminen ja
sanoman esille nostaminen.
Kasteita 18, vihkimisiä 17/1250.

Toimintakertomus 2018
AIKUISTYÖ 1012040000
Vastuuhenkilöt: Aluekappalainen Toivo Loikkanen
Toiminta-ajatus: Aikuisten henkisten ja hengellisten voimavarojen tukeminen ja heidän
seurakuntalaisuuden vahvistaminen seurakunnan tehtävän ja strategian mukaisesti

Tavoitteet 2018:
1. Aikuisten ja erityisesti työikäisten tavoittaminen ja aktivoiminen seurakunnan toimintaan.
2. Maallikkoaktiivien rekrytointi, valmentaminen ja tukeminen, painopisteenä messun
kehittäminen
3. Naisten ja miesten saunailtojen jatkaminen, 2-3 matalan kynnyksen tilaisuutta, 1-2
patikkaretkeä tai vastaavaa
4. Seurakunnan yhteisiin ja alueen tapahtumiin osallistuminen
Toiminta ja arviointi:
Tavoitteet toteutuivat vain osittain. Syynä mm. se, että toimintavuoden aikana pappien määrä
väheni kahdesta kolmeen ja ns. ”aikuistyön pappia” ei enää ollut.
Messun kehittämiseen maallikoiden kanssa ei pystytty erikseen panostamaan. Saatiin
kuitenkin 5 uutta ehtoollisavustajaa.
Naisten ja miesten saunaillat jatkuivat, matalan kynnyksen tilaisuuksia ja patikkaretkeä ei
ollut.
Seurakuntalaisten osallistuminen seurakunnan toiminnan tehtäviin toteutuu melko laajasti
kappeliseurakunnan toiminnassa, mm. lähetystyössä, kuorotoiminnassa sekä eri tapahtumien
järjestelytehtävissä ja hallinnon tehtävissä.

Toimintakertomus 2018
MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 1012050000
Vastuuhenkilöt: Aluekappalainen Toivo Loikkanen
Toiminta-ajatus: Ihmisiä kokoavan, hoitavan ja aktivoivan toiminnan järjestäminen.
Tilaisuuksien ja juhlien järjestäminen. Ihmisten kohtaamisen ja seurakuntayhteisön
rakentumisen vahvistaminen.

Tavoitteet 2018:
1. Seurakunnan toiminnan ulottaminen seurakunnan eri alueille (kyläkierros/kyläkirkot)
2. Kirkkopyhien ja päivän kestävien tapahtumien järjestäminen: Herättäjän kirkkopyhä,
Parikanniemen työn kirkkopyhä, SPR:n ja ystäväpalvelun kirkkopyhä (lähimmäisen päivänä),
KRS:n ja Elopäivien kirkkopyhä, Kansanlähetyksen kirkkopyhä +lähetyspyhät. Liittyvät
myös jumalanpalveluselämään. - Sanan Elopäiviä ei järjestetä entisessä muodossa, sen tilalle
kirkkopyhä ja siihen liitettävät tilaisuudet.
3. Vuosittain toistuvien ja muiden paikallisten juhlien järjestäminen, srk yksin ja yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa. Muiden muassa: itsenäisyyspäivä, kaatuneiden muistopäivä,
pyhäinpäivän tilaisuus, äitienpäivä (ruusut messussa).
4.Iso kirkko 170 vuotta juhlatapahtuma su 10.6.2018 +oheistapahtumat
5 Yleisen seurakuntatyön leirien ja retkien järjestäminen: Seurakuntaretki Kairosmajalle
(1 vko) 25.8.-1.9.18
Seniori-leirin järjestäminen heinäkuulla vastuuhenkilöiden kanssa ja kautta.
Toiminta ja arviointi:
Tavoitteet toteutuivat pääosin edellä kirjatulla tavalla.
Vuoden suurin tapahtuma oli Kerimäen kirkko 170 vuotta juhla 10.6.2018 ja
juhlaviikonloppu 8.-10.6.2018. Juhlaviikonloppu ja juhlapäivä onnistuivat hyvin: sunnuntaina
10.6. osallistujia oli noin 600! Juhlamessussa saarnasi piispa Seppo Häkkinen.
Kirkon juhlavuoteen liittyen painatettiin uusia t-paitoja, joita jäi myyntiin tulevallekin
vuodelle. Jaettiin myös kirkkokyniä. Kirkon juhla ja oheistapahtumat saivat hyvän
näkyvyyden mediassa. Juhlapäivään osallistui ryhmä Unkarin ystävyyshiippakunnasta.
Seurakuntaretki ja Seniori-leiri toteutuivat.
Kinkerikirkkoja pidettiin Pihlajaniemellä, Makkolassa, Tihviillä, Anttolassa oli ensi kertaa
perhetapahtuma.
Vuoden mittaan oli runsaasti kirkkopyhiä ja tilaisuuksia.
Monissa tapahtumissa tehtiin yhteistyötä Kerimäen eri toimijoiden kanssa, tämä yhteistyö on
toimivaa ja merkittävää.
Eri tapahtumien ja toimintojen kautta seurakunta tavoitti suuren joukon ihmisiä. Ihmisten
kohtaaminen ja sanoman esille nostaminen toteutuivat monipuolisesti.

Toimintakertomus 2018
TEHTÄVÄALUE 1012200000 Kirkkomusiikki
Toiminta-ajatus:
Seurakunnan jäsenet on kastettuina kutsuttu toteuttamaan Kristuksen kirkon tehtävää. Kaiken ikäisillä
on mahdollisuus musiikilliseen ilmaisuun ja musiikillisten lahjojen käyttöön seurakunnan
toiminnassa. Jumalanpalvelusmusiikki, virsilaulu, kuorot ja musiikkitilaisuudet välittävät
evankeliumia sanoin ja sävelin.
Tavoitteet 2018:
1. Kuorotoiminnan kehittäminen ja uusien jäsenten rekrytointi kuorotoimintaan, myös lasten
lauluryhmiin panostaminen esim. projektien yhteydessä
2. Virsilaulun aktivointi kaiken ikäisille, koululaisvierailut ala-asteilla, rippikoulu ja kinkerit.
3. Konserttitarjontaa ympäri vuoden, mutta etenkin kesällä isossa kirkossa.
4. Kesäillan sävel- konsertit keskiviikkoisin klo 18 heinäkuussa isossa kirkossa.
5. Jumalanpalvelusmusiikin kehittäminen ja maallikoiden aktivointi.
Toiminta ja arviointi:
Kuorotoiminta:
Kirkkokuoro:
 jäseniä kuorossa 22 (2 uutta laulajaa)
 harjoitukset viikoittain, yhteensä 27 kpl, lisäksi suurkuoron harjoituksia 5kpl
Toiminta on ollut hyvin aktiivista ja innostunutta. Kuoro on ollut mukana/esiintymässä vuoden aikana
useissa tilaisuuksissa. Kuoro on esiintynyt messuissa/sanajumalanpalveluksissa 10 kertaa, lisäksi
suurkuoron kanssa neljä kertaa. Konsertteihin kuoro on osallistunut kahdesti; kevätkuoro seurakunnan
suurkuoron kanssa sekä Etelä-Savon kirkkomusiikkipiirin kuorokonsertti. Laitoskäyntejä on ollut
neljä. Lisäksi kirkkokuoro esiintyi Kauneimmat joululaulut –tilaisuudessa Kerimäellä.
Anttolan lapsikuoro:
 lapsikuorolaisia 5-10
 kuoro on kokoontunut Anttolan koululla koulun kerhona
Mukana olleet lapset ovat olleet innostuneita ja sitoutuneita harjoituksiin ja esiintymisiin. Kuoro on
ollut mukana vuoden aikana seuraavissa tapahtumissa:
11.2.2018 Perhemessu Kerimäellä
25.3.2018 Perhemessu Kerimäellä
1.6.2018 Kerimäen koulujen kevätkirkko
6.12.2018 Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuus Kerimäen koululla
13.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut Anttolan koululla
20.12. tai pe 21.12. Koulujen joulukirkko Kerimäellä
Säännöllisten kokoontuvien kuorojen lisäksi Kerimäellä esiintyi 10-vuotiaitten lasten virsikuoro.
Kuoro esiintyi 10-synttäreillä lokakuussa 2018. Harjoituksia pidettiin Louhen, Anttolan ja
Kirkonkylän koululla yhteensä 6 kertaa/koulu. Konserttiin tuli esiintymään n. puolet Kerimäen 10vuotiaista. Konserttia säesti Savonlinna-kvartetti. Kuoro kokoontui yhteensä 2 kertaa ja esiintyi
perhemessussa 1.10.2017. Kuorossa oli 11 lasta.
Konserttitoiminta:
Seurakunnan järjestämät Musiikkitilaisuudet ja konsertit 2018
4.3.2018
srk-koti
Leo Louhivaara- Elämäni on lauluni
30

8.6.2018
4.7.2018
11.7.2018
18.7.2018
25.7.2018
12.8.2018
19.8.2018
26.8.2018
14.10.2018

iso kirkko
76
iso kirkko
72
iso kirkko
81
iso kirkko
70
iso kirkko
79
iso kirkko
68
iso kirkko
533
iso kirkko
900
talvikirkko
130

Ystävän risti –konsertti, Ile Vainio ja kumppanit
Kesäillan sävel; Matti Turunen &co
II Kesäillan sävel; Etelä- ja Pohjois-Savon kanttori
III Kesäillan sävel; Gospel Covertajat
IV Kesäillan sävel: Heidi Jakkuja ja Päivi Nylund
Lavrenchukin musiikkiperhe
Exit ja Pekka Simojoki
Kerimäen mieslaulajat (Linja-autoliike Kosonen Oy)
10-konsertti, Kerimäen 10-vuotiaat ja 10 virttä

Yht. 2039
Savonlinna-kvartetin konsertit 2x
Savonlinnan naislaulajien konsertti
Kauneimmat joululaulut Kerimäellä 2018
6.1.2018
srk-koti
40
3.12.2018
Talvikirkko
80
4.12.2018
Louhi
40
9.12.2018
Talvikirkko
212
13.12.2018 Anttola
85
16.12.2018 Talvikirkko
206
17.12.2018 Luotojärvi
30
20.12.2018 Makkola
58
Yht. 751
Musiikkitilaisuuksia yhteensä 21kpl
Tilaisuuksiin ja konsertteihin osallistujia yhteensä 2790 henkilöä (Savonlinna-kvartetin eikä
Savonlinnan naislaulajien konsertteihin osallistujamäärä ei tiedossa.)
Musiikkikasvatus:
Rippikoulun musiikkitunnut 4 kpl, 2 leiriä. Lisäksi 10-vuotiaille suunnattu virsikonsertti. Virsiä
opetettiin syys-lokakuulla yhteensä 6x/koulu.
Kinkerit: Kinkerit pidettiin kinkerijumalanpalveluksina. Kinkereillä opeteltiin 1-2 uutta virttä uudesta
liiteosasta.

Toimintakertomus 2018
TEHTÄVÄALUE/-ALUEET 231 PÄIVÄKERHO ja 238 PERHEKERHOTYÖ
Työntekijä (paikallinen) /Työalavastaava
Keväällä 2018 ohjaajina Miia-Mari Jaatila ja Maiju Luoto. Syksyllä Merja Hacklin,
Miia-Mari Jaatila ja Maari Pasanen
Työalan vastuuhenkilö: Jaana Pesonen
Tavoitteet 2018:
• Kristillisen kasvatuksen toteuttaminen seurakunnan yhteisen strategian pohjalta
• Säännöllinen vahva ja laadukas viikkotoiminta Kerimäen seurakuntakodilla ja Anttolassa
• Perheiden tukeminen arjessa sekä varhainen auttaminen lapsityön antamien
mahdollisuuksien puitteissa.
• Yhteistyö kappelin eri työmuotojen sekä paikallisten toimijoiden kanssa.
• Tiedottamisen tehostaminen
Toiminta ja arviointi:
Päiväkerhoryhmät: yksi Kerimäen seurakuntakodilla ja yksi Anttolan Löytölässä. Samoin
perhekerhot molemmissa paikoissa. Kerhot kokoontuvat kerran viikossa.
Tavoitteiden toteutuminen
• Kristillinen kasvatus näkyy toiminnassa: hartaus, hengelliset laulut, rukous,
Raamatunkertomukset eri tavoin toteutettuna
• Seurakunnan lapsi- ja perhetyöllä on oma toimintakautinen toimintasuunnitelma.
Paikallinen kerhotoiminta suunnitellaan sen pohjalta.
• Perheiden tukeminen: Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan rinnalla kulkien, kuunnellen.
Tiedon jakaminen ja ohjaaminen avunpiiriin. Kaiku-korttien jakaminen ja kertominen
diakonisten avustusten mahdollisuudesta.
• Yhteistyö: Pääsiäispolun toteuttaminen yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa Kerimäen
seurakuntakodilla.
Päivä- ja perhekerholaiset ovat olleet toteuttamassa yhteisiä perhemessuja kevätkaudella
laskiaisena ja palmusunnuntaina, syyskaudella Mikkelinpäivänä ja Perheiden joulukirkossa
(3.adv.su)
Perhetapahtumat keväällä Anttolassa 8.4 ja Kerimäellä 27.4. Syksyllä Perheiden pikkujoulut.
Yhteistyötä mm. Kerimäen MLL:n paikallisyhdistys ja kunnan päivähoito (Joulukirkko).
Kerholaiset tekivät kevätretken Nooan Arkki –risteilylle Savonlinnaan.
• Olemme tehostaneet tiedottamista FB:n kautta mm. Anttolan sekä kirkonkylän
perheryhmiin. Tiedotteita toimitettu päiväkodeille ja yleisille ilmoitustauluille.
• Kesällä toteutui leiripäivät: perhekerholaisille, päiväkerholaisille ja isovanhemmille
lapsenlapsineen. Näistä viimeisin yhteistyössä diakonian sekä MLL:n kanssa.
• Olemme tavoittaneet hyvin lapsiperheitä toiminnassamme. Osallisuus ja yhdessä tekeminen
on ollut tärkeää.
Tapahtumien järjestämisessä olemme tehneet töitä koko kappeliseurakunnan työntekijöiden
voimin, yhteisellä työnäyllä ja tavoitteella. Näin olemme ylläpitäneet ja kehittäneet
paikallista, omaleimaista toimintaa. Perheet ovat olleet kiitettävän akviisia osallistumaan
tapahtumiin.
Seurakunta yhteyttä on rakennettu kaikessa toiminnassa toteutettujen hartauksien avulla.
Olemme kannustaneet perheitä osallistumaan myös yhteisiin Messuihin ja kirkkohetkiin.

Toimintakertomus 2018
TEHTÄVÄALUE 1012350000 Rippikoulutyö
Työntekijä (paikallinen) /Työalavastaa
Salla Snell ja Sanni Rissanen / Juha Hakala, Antti Rahikainen ja Johanna Tykkyläinen
Tavoitteet 2018: (toimintasuunnitelmasta)
*Rippikoulutyö on Savonlinnan seurakunnan strategian todeksi elämistä sen
keskiössä, sillä rippikoulutyö on sanoman Jeesuksesta Kristuksesta nostamista
ja ylläpitämistä. Rippikoulussa kohdataan nuoret useasti ja leiririppikoulussa
ihan konkreettisesti kanssaeläen yli viikon ajan.
*Rippikoulut pidetään laadukkaasti ja turvallisesti sekä ekologisia arvoja
korostaen.
*Rippikoulut toteutetaan uuden ”Suuri ihme –rippikoulusuunnitelma 2017” –
mukaisesti.
*Vuonna 2018 järjestetään 14 rippikoululeiriä, joista yksi pidetään
hiihtolomalla ja 13 kesäaikana. Vuonna 2018 järjestetään myös ilta- ja
päivärippikoulu sekä erityisrippikoulu. Rippikouluryhmän koko on enintään 25
rippikoululaista.

Toiminta ja arviointi:
Kerimäen alueella oli 2 rippikouluryhmää. Ryhmät kokoontuivat Kerimäellä
seurakuntajaksolle. Leirit olivat Pappilansaaressa Punkaharjulla. Konfirmaatiot Kerimäen
kirkossa.
Rippikouluryhmässä KM1 oli 24 oppilasta. Rippikouluryhmässä KM2 oli 23 oppilasta.
Kummallakin leirillä oli 5 isosta ja emo. Työntekijöinä olivat pappi, nuorisotyönohjaaja,
kesätyöntekijä ja kanttori tai kesäkanttori. Kaikki rippikoululaiset konfirmoitiin.
Rippikoulut toteutettiin uuden ”Suuri ihme – rippikoulusuunnitelma 2017” mukaisesti.
Täydellisen toimintakertomuksen tekevä Savonlinnassa Antti Rahikainen ja Johanna
Tykkyläinen

Tavoitteiden toteutuminen
Tiivis kooste muuten toiminnasta
Arvio edellisistä
Joitakin keskeisiä tilastolukuja (muuten tilastot omana osionaan)

Toimintakertomus 2018
TEHTÄVÄALUE 1012360000 Nuorisotyö
Työntekijä (paikallinen) /Työalavastaa
Salla Snell / Juha Hakala
Tavoitteet 2018: (toimintasuunnitelmasta)
Savonlinnan seurakunnan strategian mukaisesti
- Hoidetaan kouluissa päivänavaukset ja koulukäynnit säännöllisesti
- Järjestetään säännöllistä viikkotoimintaa, jossa pidetään vahvasti esillä
Raamatun sanomaa ja puhutaan Jumalasta
- Olemme aktiivisia tiedottamisessa ja verkostoitumisessa muihin toimijoihin
- Järjestämme ohjaajakoulutuksen kautta riittävästi kerhonohjaajia ja isosia
- Järjestetään ympärivuotista ja monipuolista leiri- ja retkitoimintaa

Toiminta ja arviointi:
Päivänavaukset ja koulukäynnit hoidettiin säännöllisesti. Syksyllä 2018 aloitimme
päivystyksen yläkoululla ruokavälitunnin aikana. Syksyn aikana totesimme, että olimme
oikeassa paikassa. Myös Kerimäen kappeliseurakunnan alueella sattuneen nuoren kuoleman
johdosta olimme paljon koululla.
Säännölliseen viikkotoimintaan kuuluu nuortenillat. Vuoden 2018 aikana nuorteniltojen
kävijämäärä oli keskimäärin 2-4 nuorta illassa. Keväällä vähäiseen kävijämäärään vaikutti se,
että rippikoululaisten ohjelmaan ei kuulunut kuin 1 nuortenilta joka käytiin oman ryhmän
kanssa keväällä. Syksyllä nuortenillan vähäiseen kävijämäärään vaikutti alakerrassa olevan
nuortentilan lattiaremontti. Varsinkin jos nuortenillan viettopaikaksi oli ilmoitettu kirkko eikä
seurakuntasali, niin ketään ei tullut paikalle.
Kerimäen kappeliseurakunnan alueella nuorille tiedottaminen tapahtuu lähinnä
henkilökohtaisilla ja ryhmäkohtaisilla vieteillä Whats app sovelluksen kautta.
Kesällä 2018 Kerimäen leireillä oli puolet Savonlinnalaisia isosia koska Kerimäellä ei ole
ollut omia isosia edellisen vuoden aikana. Ohjaajakoulutus tapahtuu Savonlinnassa. Syksyllä
Kerimäelle tuli 1 isoskoulutettava joka käy koulutusta Savonlinnassa.
Leiri- ja retkitoimintaan osallistumme koko Savonlinnan seurakunnan alueella. Kerimäellä ei
ole omia leirejä tai retkiä.

Toimintakertomus 2018
TEHTÄVÄ-ALUE 241 Diakoniatyö
Työntekijä Raija Nuopponen /Työalavastaava Mari Kulmala
Tavoitteet 2018
1. Nostamme sanoman esiin. Evankeliumin sanoma Jeesuksesta on esillä diakoniatyön
kaikessa toiminnassa.
2. Kohtaamme ihmisen. Diakoniatyössä ihmisten välinen vuorovaikutus, vahvistava
kohtaaminen ja yhteisöllisyys lisääntyvät. Seurakuntalaisia rohkaistaan löytämään oma
palvelutehtävä. Pop Up diakoniabussi, kohtaamisia eri kylillä.
3. Sanoma ja kohtaaminen läpäisevät kaiken. Evankeliumin sanoma ja kohtaaminen
läpäisevät seurakunnan kaiken toiminnan. Yhteistä kokemusten jakamista, suunnittelua ja
yhteistyötä vahvistetaan, myös eri työalojen välillä.
Toiminta
Diakoniatyön asiakaskontakteja oli 576, joista srk:n tiloissa 143, kodeissa 185, toisen
toimijan/organisaation tiloissa 52 ja puhelimen/verkon kautta 183. Kohtaamisia oli eniten
ikäryhmissä 40- yli 70v, joista yksin asuvia oli suurin osa, 421, ja lapsiperheitä 65.
Diakoniatyössä autettiin ja kohdattiin kokonaisvaltaisesti 254 eri asiakasta. Avustuksia
myönnettiin satakunta n. 50 hlölle/perheelle talousarviovaroista n.3.800€, sekä
jouluavustuksia järjestöjen ja yksityisten lahjoituksina. Ruoka/leipäkakasseja jaettiin 44 kpl
91 avunsaajalle.
Ryhmätoiminnan merkeissä seurakuntayhteydessä kohtasivat vanhukset, mt- ja
päihdekuntoutujat, rukouspiiriläiset sekä omaishoitajat, osallistujia n.75. Viikoittain
kesäiseen naisten Raamattupiirin kokoontui keskimäärin 16 naista. Seurakuntatilaisuuksia,
laitosvierailuja, hartauksia, juhlia, tapahtumia, avointen ovien toimintaa, Pop-up pysäkkejä,
yhteisvastuukeräystapahtumia ja muita tilaisuuksia oli 69, osallistujia yht.1814.
Seurakuntavierailuja järjestettiin Pysäkillä, Lemmenmäen palvelukodilla, Touhutuvalla,
Puruveden Helmessä, Puruveden palvelutalolla ja kerhohuoneilla Puruvedentiellä,
Multamäentiellä ja Kalliopellontiellä. Kesän leiritoiminta Tavisalossa oli vireää; omia
leiripäiviä 3/osall.54 ja yhteisiä diakonialieripäiviä 3/osall.76. Lisäksi Seniorileiri kokosi 107
leiriläistä. Keväinen srk-retki suuntautui Enonkoskelle.
Leiritoiminnassa yhteistyötä tehtiin lapsi- ja lähetystyön kanssa. Muita yhteistyötahoja olivat
Pieksämäen omaishoitajat/OmaisOiva ja Sosteri/kotihoito. Kesän avointen ovien toiminta
jatkui Pysäkillä ja Tavisalossa. Lisäksi uutuutena kohdattiin Pop-up-autoilun merkeissä
seurakuntalaisia eri kylillä.
Arviointi:
Diakoniatyön toiminta oli perinteisen juurevaa ja monipuolista. Monimuotoisia yhteisöllisen
kohtaamisen muotoja jatkettiin ja rohkean avoimesti kokeiltiin uuttakin. Kaikenlainen
yhteistyö on avartavaa ja voimaa, pitkälti yksinäisen työn rinnalla. Se koettiin niin
ryhmätoiminnassa kuin leireilläkin. Siksi yhdessä tekemisen muotojen etsiminen ja
vahvistaminen eri työalojen välillä niin kappeliseurakunnassa kuin koko seurakunnan alueella
on tärkeää.
Koko seurakunnan diakoniatyön yhteneväisyys on kehittymässä. Omien paikallistasolla
perinteisten työkäytäntöjen rinnalla on etsittävä yhteistyön ja yhteisen tekemisen muotoja
resurssien mukaan. Diakoniatiimin kokouksien merkitys on suuri yhteisen jakamisen,
tietotaidon lisäämiseksi ja hengellisen työkyvyn ylläpitämiseksi.

Toimintakertomus 2018
Tehtäväalue 1012600000Lähetystyö
Anni Aronen /työalavastaava Sakari Seppälä
Tavoitteet 2018

- vapaaehtoistyön tukeminen ja uusien aktiivien kutsuminen mukaan
- nimikkosopimusten hoitaminen, esirukous, taloudellinen tuki, yhteyden pitäminen kentällä
oleviin lähetteihin ja tiedon jakaminen eri ryhmille ja yhteistyötahoille
- lähetyspiirien toiminnan tukeminen
- yhteistyön kehittäminen kappeliseurakuntien ja eri työalojen kanssa
Tavoitteiden toteutuminen
Vakiintuneet lähetyspiirit ( Anttola-Silvola, Louhi-Makkola, Toroppala ja kirkonseutu) toimivat
entiseen malliin kokoontuen kodeissa talvikautena noin joka toinen viikko. Muilla kylillä järjestettiin
pyynnöstä lähetyspiirejä. Toivoa naisille-piiri toimi aktiivisesti keräten varoja radiolähetystyöhön.
Kaikki suunnitellut myyjäiset (maaliskuussa, vappuna, elokuussa lähetyksen toripäivä, lokakuussa ja
joulun alla) ja lähetyslounaat (4.2. ja 15.10.) saatiin järjestettyä. Kesällä oli lähetystuotteita
myynnissä Tapuli-kioskissa, jonka toiminnasta vastasi kolmatta kesää ulkopuolinen yrittäjä. Vuoden
aikana hoidettiin useita kahvituksia. Kesällä vietettiin lähetyksen rantailtaa Malisen rannassa.
Elokuussa oli Tavisalossa Toivoa naisille työn-ilta, jossa vieraana oli Merja Kauppinen (sansa).
Syyskuussa Seija Uimosen mökillä pidettiin seurat.
Kappeleiden rippikoululaisten pajapäivässä kaupungissa talvella lähetyssihteeri vastasi lähetystyön
tietoiskusta. Lähetyssihteeri on käynyt pitämässä kouluilla päivänavauksia sekä Pysäkillä srkvierailuja.
Rovastikunnalliseen lähetystyön vapaaehtoisten virkistys- ja koulutuspäivään Kiteellä osallistuttiin
17.2.Syyskuussa tehtiin yhteinen retki koko Savonlinnan seurakunnan lähetystyön vapaaehtoisten
kanssa Jyväskylään. Hiippakunnallinen lähetysseminaari pidettiin Savonlinnassa.
Kesällä järjestettiin lähetyksen ja diakonian yhteinen leiripäivä Tavisalossa. Heinäkuussa yhteistyö
diakonin kanssa jatkui, kun Kerimäen Pysäkillä oli Avoimet ovet kerran viikossa.
Joulun alla järjestettiin perinteisesti Kauneimmat joululaulut-tilaisuudet Talvikirkossa (3) ja
kylillä (4) ja loppiaisena vielä tuoksuttomat seurakuntakodilla.
Pitkin vuotta vapaaehtoiset uhrasivat aikaa, voimia ja varojaan lähetystyön hyväksi. Toivoa
naisille-piiri toimi aktiivisesti järjestäen arpajaisia ja tehden kortteja, joita myytiin aina, kun
seurakuntakodilla jotakin tapahtui. Kerätyt varat ohjattiin radiolähetystyöhön.
Lähetyssihteerinä toimi 10.6. saakka Anneli Wirkola, jonka jälkeen virassa aloitti Anni Aronen.
Lähetystyön työryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.
Nimikkolähetit:
Sanna Auvinen & Veikko Huhta, SLS, Botswana
Tuula ja Esko Siljanen, Suomen Ev.lut.Kansanlähetyksen lähetit Israelissa
Lähetysyhdistys Kylväjän lähetti Pohjois-Afrikassa
Nimikkokohteet:
Kroatian evankelisen kirkon radiotyö Medialähetys Sanansaattajien kautta (SANSA)
ja radiotyöhön palkatun paikallisen työntekijän Nenad Hadzihajdicin työn tukeminen
Hsinchun teologinen seminaari Taiwanilla (SLS)
Namibian lapsityö (SLS)
Etelä-Kiinan kummilapsityö (SLS)
Tukiopetusryhmä Venezuelassa (SLS)
Raamattu Suomen Suvulle-hanke (Suomen Pipliaseura)
Thaimaan kirkon seurakuntatyö (SLS)

Tilastotietoja 2018 /Jumalanpalvelukset ja toimitukset
Messu

56

kpl

Osallistujia
keskinmäärin

4309

kpl

Ehtoollisella
kävijöitä

3231

kpl

Viikkomessu

30

kpl

Osallistujia
keskinmäärin

712

kpl

Ehtoollisella
kävijöitä

600

kpl

Sanajumalanpalvelus

15

kpl

Osallistujia
keskinmäärin

2505

kpl

Ehtoollisella
kävijöitä

218

kpl

Kaste

18

kpl

Osallistujia
keskinmäärin

364

kpl

Avioliittoon
vihkiminen

17

kpl

Osallistujia
keskinmäärin

1250

kpl

Hautaan
siunaaminen

60

kpl

Osallistujia
keskinmäärin

2110

kpl

Tilastot 2018 Ryhmätoiminta /KM
Kiinteä ryhmätoiminta

Avoin ryhmätoiminta

Aikuisten kuoro

4

kpl

Osallistujia keskinmäärin

48

kpl

Eläkeläisten ryhmä

2

kpl

Osallistujia keskinmäärin

23

kpl

ISKO

1

kpl

Osallistujia keskinmäärin

2

kpl

Kirkonseudun Lähetyspiiri

1

kpl

Osallistujia keskinmäärin

20

kpl

Lapsikuoro

7

kpl

Osallistujia keskinmäärin

13

kpl

Louhi-Makkolan lähetyspiiri

1

kpl

Osallistujia keskinmäärin

16

kpl

Lähetyspiiri/lähetysryhmä

4

kpl

Osallistujia keskinmäärin

9

kpl

Perhekerho

1

kpl

Osallistujia keskinmäärin

11

kpl

Raamattu- ja rukouspiiri

4

kpl

Osallistujia keskinmäärin

5

kpl

Toroppalan lähetyspiiri

1

kpl

Osallistujia keskinmäärin

26

kpl

Varhaisnuorisotyön työntekijöiden käynnit

2

kpl

Osallistujia keskinmäärin

12

kpl

Varhaisnuorten kerho

1

kpl

Osallistujia keskinmäärin

5

kpl

Eläkeläisten ryhmä

32

kpl

Osallistujia keskinmäärin

33

kpl

Juhla ja muu tapahtuma

1

kpl

Osallistujia keskinmäärin

10

kpl

Lähetyspiiri/lähetysryhmä

31

kpl

Osallistujia keskinmäärin

11

kpl

Muut aikuistyön ryhmät

7

kpl

Osallistujia keskinmäärin

4

kpl

Nuorten ilta ja vastaava

25

kpl

Osallistujia keskinmäärin

5

kpl

Nuorten ryhmä

11

kpl

Osallistujia keskinmäärin

2

kpl

Omaishoitajaryhmä

4

kpl

Osallistujia keskinmäärin

3

kpl

Perhekerho

50

kpl

Osallistujia keskinmäärin

19

kpl

Pyhäkoulu

4

kpl

Osallistujia keskinmäärin

6

kpl

Päihdetyön ryhmä

18

kpl

Osallistujia keskinmäärin

7

kpl

Raamattu- ja rukouspiiri

61

kpl

Osallistujia keskinmäärin

8

kpl

lähetyspiiri

1

kpl

Osallistujia keskinmäärin

16

kpl

Tilastot 2018 /Tilaisuudet
Hartaus

68

kpl

Osallistujia
keskinmäärin

3501

kpl

Juhla

14

kpl

Osallistujia
keskinmäärin

1254

kpl

Tapahtuma

40

kpl

Osallistujia
keskinmäärin

2039

kpl

Musiikki

18

kpl

Osallistujia
keskinmäärin

1870

kpl

Koulutus / luento /
keskustelu

9

kpl

Osallistujia
keskinmäärin

198

kpl

Ruokakassien
jakelu

44

kpl

Osallistujia
keskinmäärin

91

kpl

Muu tilaisuus

35

kpl

Osallistujia
keskinmäärin

1295

kpl

Yksityinen
ehtoollisenvietto

1

kpl

Osallistujia
keskinmäärin

3

kpl

KERIMÄEN KAPPELISEURAKUNTA – TIIVISTELMÄ TOIMINTAKERTOMUKSESTA 2018
Kirkon juhlavuosi, henkilövaihdosten ja vilkkaan perustoiminnan vuosi
Kertomusvuosi 2018 värittyi hyvällä Kerimäen kirkko 170 vuotta juhlavuoden kautta. Muuten vuosi oli
vilkkaan toiminnan ja myös muutamien henkilöstövaihdosten vuosi. Kerimäen kirkko 170 juhlapäivää
vietettiin 10.6.2018. Kirkko vihittiin käyttöön lähes päivälleen 170 vuotta aikaisemmin eli 11.6.1848.
Kirkon juhlaan liittyviä oheistapahtumia oli koko juhlaviikonlopun 8.-10.6.2018 ajan.
Kirkon juhlapäivän ohjelmassa oli: käynti ja rukoushetki kirkonrakentaja A.M. Tolpon haudalla,
juhlamessu kirkossa, keittolounas kirkonmäellä, juhla kirkossa ja lomarauhan julistaminen kirkon
pääovella. Juhlamessussa saarnasi piispa Seppo Häkkinen, musiikista vastasivat kanttoreiden ohella
Juhlakuoro sekä oopperalaulaja Petri Lindroos, lomarauhan julistustilaisuudessa Puruvesi Seitsikko.
Juhlassa sai kantaesityksen kirkonrakentaja Tolpoista kertovan kirkko-oopperan ensimmäiset osat.
Säveltäjänä, libreton kirjoittajana ja kirkko-oopperan puuhamiehenä toimii Paavo Joensalo (EIKU ry).
Esityksessä eri rooleissa lauloi Petri Lindroosin lisäksi kolme muuta solistia, säestyksestä huolehti
Trio Gambaamo Savonlinnasta.
Kirkon juhlapäivään osallistui delegaatio ystävyyshiippakunnasta Unkarista. Koululaisten
piirustuskilpailun työt olivat kirkossa esillä ja palkinnot jaettiin juhlassa. Kirkon juhlavuoteen liittyen
jaettiin kirkkokyniä sekä myytiin t-paitoja, joita jäi myyntiin myös tuleville vuosille. Kirkossa pidettiin
hyvän suosion saanut Sielun kuvat – modernien ikoneiden näyttely yhteistyössä Enonkosken
luostariyhteisön kanssa.
Kappelineuvosto toimi aktiivisesti läpi vuoden kokousten myötä ja myös kokousten ulkopuolella.
Kokouksia oli viisi. Kappelineuvostoon kuuluivat: Tapani Hannonen (vpj), Yrjö Eeva, Merja Immonen,
Riitta Malinen, Päivi Matilainen, Iikka Muhonen, Marja Sisko Nousiainen ja Poku Sihvonen.
Aluekappalainen toimii kappelineuvoston esittelijänä ja puheenjohtajana. Kappelineuvosto on
asettanut neljä toiminnallista työryhmää: Diakonian, kasvatuksen, lähetystyön sekä messu- ja
maallikkotoiminnan työryhmät. Näistä kasvatuksen ja lähetystyön työryhmät toimivat aktiivisesti.
Kertomusvuosi oli kirkkovaltuuston toimintakauden viimeinen vuosi. Seurakuntavaalit pidettiin
marraskuulla. Koko seurakunnan äänestysprosentti jäi aikaisempia vuosia alhaisemmaksi ja oli 12%.
Kerimäen alueelta valittiin kirkkovaltuustoon: Tapani Hannonen, Päivi Kujamäki, Iikka Muhonen,
Poku Sihvonen ja Anna-Liisa Uimonen.
Kappeliseurakunnalle osoitetun henkilöstön kohdalla tapahtui monia muutoksia vuoden aikana.
Vuoden 2018 alusta toimittiin kahdella papilla, yhden papin viran vähennys toteutui edellisen vuoden
lopulla. Uudeksi seurakuntapastoriksi valittiin Sanni Rissanen vuoden 2017 puolella; virassa
aloittaminen tapahtui vuoden 2018 alusta. Lastenohjaajina toimivat vuoden 2018 keväällä Merja
Hacklin ja Maiju Luotoja syyskaudelle Merja Hacklin ja Miia-Mari Jaatila. Kappelineuvosto aloitteen
pohjalta perustettuun lähetyssihteerin virkaan valittiin lähetyssihteeri, sosionomi, diakoni Anni Aronen.
Lähetyssihteerin tehtävää hoiti sitä ennen nuorisotyönohjaaja Anneli Wirkola.
Kappeliseurakunnalle osoitettu henkilöstö virkanimikkein: aluekappalainen, seurakuntapastori,
kanttori, diakoni, nuorisotyönohjaaja, lähetyssihteeri (noin 60% KM alue), 2 osa-aikaista
lastenohjaajaa, seurakuntamestari, hautausmaanhoitaja, emäntä (tehtäviä myös seurakunnan muilla
alueilla) sekä työsopimussuhteinen siivooja (yht. 12 eri henkilöä).
Vuoden 2018 talousarvioon varattiin varoja ison kirkon katon kunnostuksen suunnitteluun ja
toteuttamiseen. Varsinaista korjaustyötä ei kuitenkaan voitu toteuttaa, koska suunnitelmat viivästyivät
odotettaessa lausuntoa museovirastolta. Kirkon kattoa paikattiin kuitenkin niin, että pahimmat
vuotokohdat tukittiin. Seurakuntakodin alakertaan jouduttiin toteuttamaan laaja lattiaremontti.
Kappeliseurakunnan toiminnassa vapaaehtoisten toiminnalla oli edelleen suuri merkitys.
Vapaaehtoisia toimi muiden muassa kuorolaisina, lähetystyössä (työryhmän jäsenet, talkoolaiset,
piirien vetäjät), kasvatustyössä (työryhmän jäsenet, tapahtumien järjestäjät), yleisessä
seurakuntatyössä (piirien vetäjät, tapahtumien vastuunkantajat) ja diakoniatyössä (talkoolaiset,
yvkerääjät jne). Joulukuulla lähetettiin kutsuja noin 70 eri vapaaehtoistehtävissä toimineille, kun
järjestettiin vapaaehtoisten joulupuuro ja –juhla. Kerimäen kappeliseurakunta toteutti kirkon tehtävää
Kerimäen alueella. Seurakunnan strategian osat ihmisten kohtaaminen, sanoman esille nostaminen ja
edellisten läpäiseminen kaikessa toiminnassa toteutuivat hyvällä tavalla.
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Toiminta-ajatus
Kappelineuvoston ohjesääntö
Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2018
Kappelineuvoston ohjesääntö, 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;
5) vahvistaa seurakunnan talousarviossa kappelineuvostolle myönnettyjen määrärahojen
käyttösuunnitelma ja lähettää se tiedoksi kirkkoneuvostolle;
6) antaa kirkkoneuvostolle lausunto sen päätettävästä kolehtisuunnitelmasta;
7) valita kappeliseurakunnan kappalainen ja antaa kirkkoneuvostolle lausunto
henkilökuntaa kappeliseurakunnan toimintaa varten osoitettaessa tai valittaessa;
8) valvoa kappeliseurakunnan kirkkoa ja hautausmaata sekä seurakunnan muuta omaisuutta
kappeliseurakunnan alueella kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti;
9) koordinoida kappelin alueen osalta seurakunnallista toimintaa suhteessa koko seurakunnan
työalojen toimintaan
Tavoitteiden toteutuminen
Kappelineuvosto: Tapani Hannonen (varapuh.joht.), Yrjö Eeva, Merja Immonen, Riitta Malinen, Päivi
Matilainen, Iikka Muhonen, Marja-Sisko Nousiainen ja Poku Sihvonen. Puheenjohtajana toimii
Kerimäen aluekappalainen Toivo Loikkanen ja sihteerinä kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen.
Kappelineuvosto piti 5 kokousta, käsiteltyjä asioita 51 pykälää.
Kappelineuvoston asettamina työryhminä toimivat: diakoniatyön, kasvatuksen, lähetystyön sekä
messu- ja maallikkotoiminnan työryhmät. Niistä kasvatuksen ja lähetystyön työryhmät toimivat
aktiivisesti, muut työryhmät eivät kokoontuneet.
Kappelineuvosto toteutti hautausmaiden katselmuksen kirkkoneuvoston antaman tehtävänannon
mukaisesti.
Kappelineuvoston edustajat olivat mukana kirkkoherran johtamassa hallinnon koordinointiprosesissa,
joka päättyi vuodenvaihteessa 2017-18
Kappelineuvosto käsitteli kappeliseurakunnan edellisen vuoden toimintakertomuksen ja
toimintasuunnitelman vuodelle 2019. Kappelineuvoston lausunnot, aloitteet ja vastaavat:
*Lausunto lähetyssihteerin viran hakijoista sekä lähetyssihteerin viran tehtävänkuvasta
*Aloite uurnahautausalueen perustamisesta uudelle hautausmaalle
*Ison kirkon korjaustoimikunnan (vastaavan) perustaminen 2019 alkavalla valtuustokaudella
*Yhteistyösopimus EIKU ry:n kanssa (Tolpoista kertovan kirkko-oopperan valmistelu)
*Kerimäen kirkko 170 vuotta juhlapäivän ja –viikonlopun ohjelmasta päättäminen
Kappelineuvosto päätti sille kirkkovaltuuston päättämän määrärahan 10.000 e käytöstä:
*Työryhmien käytettäväksi 700 e ja kasvatuksen työryhmälle 1400 e, yht. 3500
*Vapaaehtoisten joulupuuro
*Seppeleet sankarihaudoille puoliksi kaupungin kanssa kaatuneiden muistopäivänä ja
itsenäisyyspäivänä
*Viestintään: Ilmoituksiin Puruvedessä ja Itä-Savossa
*kokousten kustannuksiin ja kappelineuvoston jäsenten matkakuluihin ja kokouspalkkioihin, noin 1800
*kirkkokyyteihin
*EIKU ry:lle tuontantotukena 500 e (kirkko-ooppera Tolpoista)
*joulumessujen osastolle materiaalia
*seurakuntavaalien rollup
Tolpoista kertovan kirkko-oopperan valmisteluun sovittu varattavaksi jatkossa myös varoja (500 e
/vuosi)
erillisen suunnitelman mukaisesti. Nämä varataan muihin, normaaleihin määrärahoihin.
Myös toistuvaan toimintaan liittyvät varat (kuten seppelten hankinta sankarihaudoille) tulee varata
muihin määrärahoihin.

