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KOKOUKSEN AVAUS
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

51 §

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.

52 §

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:
Kokouksen pöytäkirjan pitäjäksi valitaan kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen.
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
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Päätös:
Kokouksen pöytäkirjan pitäjäksi valittiin kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja Sisko Nousiainen ja Poku Sihvonen.

53 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kappelineuvoston jäsenille jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys lisäyksellä;
57 § Nina Åströmin konsertti sanan Elopäivillä, muut pykälät siirtyvät numerolla
eteenpäin.

54 §

SEURAKUNNAN TIEDOSTUSTRATEGIA
Kerimäen kappeliseurakunnan messu- ja maallikkotyön työryhmän kokouksessa 13.5.
keskusteltiin Kerimäen kappeliseurakunnan tiedottamisesta. Esille nousivat seuraavat asiat:
- Kerimäen seurakunnan internetsivut ja niiden saattaminen ajan tasalle
- Kirkolliset ilmoitukset koettiin tärkeänä viestintäkanavana
- Toivottiin että kappelineuvoston pöytäkirjat löytyisivät internetsivuilta ajantasaisesti
- Isoista tapahtumista tiedottaminen pitäisi hoitaa isommalla volyymilla ja muuallakin
kuin kirkollisissa
- Henkilökohtainen kutsu saattaa olla edelleen kaikkein tehokkain tiedotuskanava
- Ehdotettiin, että tiedottamista voisi toteuttaa työryhmän jäsenten sähköpostin kautta
- Muistetaan laittaa tietoa myös seurakuntauutisiin.
Seurakuntalaisilta on tullut viestiä, että kirkollisten ilmoitusten ilmestymisessä on ollut
horjuvuutta ja epäselvyyttä.
Kokouksessa todettiin, että seurakunnalla olisi tarvetta tiedotus- tai viestintästrategialle.
Eri tiedotuskanavat täytyisi koota yhteen asiakirjaan, josta selviää painopisteet,
käytännöt, ohjeistukset ja pelisäännöt. Keskusteltiin, olisiko syytä tehdä aloite hallintoon
em. asiasta valtuustoaloitteena vai kappelineuvoston aloitteena kirkkoneuvostolle ja
viranhaltijoille.
Päätösesitys:
Kappelineuvosto keskustelee tiedottamisesta ja päättää, miten asiassa edetään.
Päätös:
Keskusteltiin asiasta ja merkittiin tiedoksi, että vs. kirkkoherra on luvannut valmistella
seurakunnan tiedotus- ja viestintästrategiaa.
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Todettiin, että kirkolliset pitäisi olla ilmoittaa kattavasti Puruvesi ja Itä-Savo lehdissä sekä
Kerimäen seurakuntakodin ulko- ja sisäilmoitustauluilla. Seurakuntalaisille tiedoksi
puhelinnumero jonne kirkollisia ilmoitetaan.

55 §

KERIMÄEN TAPULIN AUKAISEMINEN KESÄKSI 2015
Kesälle 2015 on varattu palkkakustannukset kolmeen kirkon oppaaseen, jotka toimivat
kirkossa.
Kerimäen matkailuneuvonta hoidetaan ajalla 1.6.-31.8.2015 Kerimäen isossa kirkossa.
Matkailuneuvonnan järjestämisestä maksetaan korvausta kappeliseurakunnalle
3.000 euroa.
Kappelineuvostossa 15.4.2015 esitettiin että Kerimäen ison kirkon tapuli pitäisi olla auki
ja esitettiin sellaista vaihtoehtoa että työhön palkattaisiin Kerimäen aluejohtokunnan
tukemia kesätyöharjoittelijoita.
Kerimäen aluejohtokunta jatkaa vuonna 2015 nuorten kesäharjoittelun tukemista siten, että
aluejohtokunta maksaa avustusta suoraan työnantajalle 420,00 €/nuori. Työnantaja maksaa
kesäharjoittelijalle työsopimuksen mukaista palkkaa lomakorvauksineen ja hoitaa sotumaksut yms. kulut.
Harjoittelu tulee kestää 10 pv. Työpäivien pituus voi vaihdella mutta kokonaistyöajan on
oltava 60 h.
Työnantaja järjestää työnohjauksen, työnjohdon ja valvonnan. Nuorta ei saa työllistää
vaarallisiin töihin eikä yötöihin.
Harjoittelu koskee vuosina 1999-2000 (15-16 v) syntyneitä Kerimäellä asuvia nuoria ja
työnantajan on oltava myös Kerimäkeläinen yritys, yhdistys tms.
Työnantaja laskuttaa kesäharjoittelijasta Kerimäen aluejohtokuntaa 420,00 €/harjoittelija.
Laskuun tulee toimittaa aluejohtokunnalle viimeistään kahden kuukauden kuluttua
harjoittelun päättymisestä.
Käsittely:
Kappelineuvostossa 4.5.2015 keskusteltiin asiasta ja asia jätettiin pöydälle lisäselvittelyä
varten.
Esitys:
Kappelineuvostolla ei ollut tietoa Kerimäen aluejohtokunnan päätöksestä tukea nuorten
kesätyöharjoittelua kesällä 2015.
Puheenjohtaja esittää, että tapuli olisi kiinni tänä kesänä ja valmistellaan sekä varataan
määrärahat ensi kesää varten talousarvion esityksen yhteydessä, mikäli Kerimäen
aluejohtokunnan kesätyöharjoittelun tukeminen toteutuu myös kesällä 2016.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
Kerimäen kappeliseurakunnan
kappelineuvosto

56 §

PÖYTÄKIRJA

5/2015

3.6.2015

Sivu 33

MAAMERKIN SIJOITTAMINEN KERIMÄEN KESKUSTAAN
Savonlinnan kaupungille on tehty kuntalaisaloite kalkkikiven louhinta- ja
jalostustoiminnasta kertovan maamerkin pystyttämisestä Kerimäelle.
Aloitteessa todetaan, että Kerimäen Louhella on harjoitettu kalkkikiven louhinta- ja
jalostustoimintaa jo 70 vuoden ajan. Ruskealan Marmori Oy siirsi toimintansa rajan taakse
jääneeltä louhokselta Kerimäelle. Kalkkikaivos ja kalkkitehdas työllistivät parhaimmillaan
noin 250 henkilöä silloisessa Ruokojärven kylässä. Kerimäen toinen taam´jama-asutus
teollisuuspaikkakunnaksi rakentuneelle Louhelle on syntynyt Ruskealan Marmori Oy:n
toiminnan ansiosta. Louhen kalkkikaivos ja kalkkitehdas oli Kerimäen suurin
teollisuuslaitos ja teollinen työpaikka aina vuoteen 2009 saakka, jolloin kalkin poltto
keskeytettiin. Nykyinen toiminnanharjoittaja Nordkalk Oy on päättänyt aloittaa uudelleen
kalkinpolton syksyllä 2013 ja palkata parisenkymmentä uutta työntekijää Louhelle.
Onnistuneesti toteutettuna kalkkikiven louhinta- ja jalostustoiminnasta kertova maamerkki
voisi olla myös yksi nähtävyys Kerimäen kirkonkylässä. Rahaa maamerkkiin ei tarvitse
käyttää kymmeniätuhansia euroja – vaan riittää paikallisen työn ja osaamisen käyttö ja sen
mukainen ”karheus”. Hankkeessa voisivat olla mukana Nordkalk Oyj, Kerimäki Seura ja
Savonlinnan kaupunki Kerimäen aluejohtokunnan kautta.
Maamerkille on kartoitettu paikkaa Kerimäen keskusta-alueelta niin, että se olisi helposti
havaittavissa ja että se ei aiheuttaisi alueen muulle käytölle vaikeuksia eikä esteitä.
Kartoitustyön seurauksena maamerkin sijoituspaikaksi esitän Kerimäentien ja Hälväntien
risteysalueella kevyen liikenteen väylän ja liikekeskuksen pysäköintialueen välistä
nurmialuetta.
Seurakunta omistaa kapean maa-alueen liikennealueen ja kiinteistön tontin välissä. Tämä
seurakunnan omistama alue sopisi erinomaisesti maamerkin paikaksi.
Maamerkki pystytettäisiin hankkeen yhteistyökumppaneiden toimesta ja merkin
kunnossapidosta vastaisi Savonlinnan kaupunki.
Rakennuspäällikkö Harri Halko esittää, että Savonlinnan seurakunta myöntäisi
Savonlinnan kaupungille luvan sijoittaa kalkkikiven louhinta- ja jalostustoiminnasta
kertova maamerkki omistamansa tilan Kerimäen kirkko, Kirkon alue 740-881-2-0
karttaliitteen osoittamaan paikkaan. (Liitteenä kuntalaisaloite)
Päätösesitys:
Kappelineuvosto antaa lausuntonsa asiasta.
- - - - -Tapani Hannonen jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
Kerimäen kappeliseurakunnan
kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA

5/2015

3.6.2015

Sivu 34

Päätös:
Kappelineuvosto toteaa lausuntonaan Savonlinnan kirkkoneuvostolle, että Savonlinnan
kaupungin rakennuspäällikön esittämä seurakunnan omistama alue (kartassa merkitty
Kerimäentien ja Hälväntien risteysalueella kevyen liikenteen väylän ja liikekeskuksen
pysäköintialueen välinen nurmialue) sopii erinomaisesti maamerkin paikaksi.

57 §

NINA ÅSTRÖMIN KONSERTTI SANAN ELOPÄIVILLÄ
Messu- ja maallikkotoiminnan työryhmän kokouksessa 15.3. nousi esille mahdollisuus
kutsua laulaja/lauluntekijä Nina Åström Sanan elopäiville 2015 .Vs. aluekappalainen sai
tehtäväksi selvittää konsertin kustannuksia. Kokonaiskustannukset ovat 1500€. Toinen
järjestävä taho KRS ei osallistu kustannuksiin.
Kappelineuvoston hyväksymässä toimintarahan käyttösuunnitelmassa vuodelle 2015
(kokous 15.4.2015) todetaan, että kappelineuvostolla on käytössään määrärahaa
alueellisten tapahtumien ja kirkkokahvien järjestämiseen 2000 €.
Nina Susann Åström (s. 1962) on suomalainen laulaja ja lauluntekijä, joka edusti Suomea
Euroviisuissa vuonna 2000 kappaleellaan "A Little Bit".
Åström aloitti säännöllisen esiintymisen 1980-luvun lopulla. Hänen ensimmäinen
levyjulkaisunsa oli Person 2 Person (1991). Åström on työskennellyt lähes 30 maassa.
Vuonna 2001 Ilkka Puhakka ja Reijo ”Klinu” Loikkanen pyysivät häntä mukaansa
konsertoimaan Venäjän vankiloihin. Sittemmin Åström on tehnyt säännöllisesti
konserttikiertueita vankiloihin ja huumeparantoloihin lähinnä entisen Neuvostoliiton
maissa.
Vuonna 2012 julkaistiin Ninan suomenkielinen levy nimeltään ”Avoin taivas”
(Aikamedia). Levyn kappaleet on sanoittanut Hilja Aaltonen ja valtaosin säveltänyt Hannu
Huhtala. Levy möi kultaa seuraavana vuonna. Vuonna 2014 ilmestyivät "Minun aarteeni"
ja "Joulun Kuningas".
Åström pitää seminaareja ja antaa yksilövalmennusta sekä Suomessa että muissa maissa
kristittynä artistina ja viestijänä toimimisesta.
Päätösesitys:
Konsertin kustannuksiin osallistutaan kappelineuvoston toimintarahoista 750€, mikäli
messu- ja maallikkotyön työryhmä ja kasvatuksen hoitavat loput 750€.
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Päätös:
Konsertti olisi lauantaina 29.8. illalla klo 18.00 tai 19.00 osana Elopäivien ohjelmaa.
Kasvatuksen työryhmä on kokouksessaan luvannut antaa omista määrärahoistaan
konserttia varten 200 €.
Kappelineuvoston määrärahoista käytetään konserttiin 750 €.
Messu- ja maallikkotyöryhmän kokousta ei ole vielä pidetty.
Annettiin aluekappalaiselle valtuudet järjestellä konserttia.

58 §

MUUT ASIAT
1. Kuulumiset 19.5. valtuustoseminaarista.
Päätös:
Paikalla olleet luottamushenkilöt kertoivat kuulumiset valtuustoseminaarista.

2. Seuraava kokous
Päätös:
Seuraava kokous keskiviikkona 19.8.2015 klo 17.00.

59 §

TIEDOKSI
Seurakuntatoimisto suljetaan kesän ajaksi. Papin päivystys pyritään järjestämään
maanantaisin klo 9-12.

60 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.17.
Ohjesääntö 14 §
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä
oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.
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