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Kokousaika

25.3.2019 klo 17.00–19.26

Paikka

Enonkosken seurakuntatoimisto

Läsnä

Helena Liukko
Pekka Auvinen
Touko Ahokas
Minna Heiskanen
Riitta Parttimaa-Redsven
Petri Reiman
Anu Turunen

Asiat

§§ 16-31

Pöytäkirjan allekirjoitus

Pöytäkirjan
tarkastus:

x
x
x
x
x
x
x

______________________
Helena Liukko
puheenjohtaja

puheenjohtaja
aluekappalainen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

_________________________
Minna Heiskanen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Enonkoski 25.3.2019
________________________
Riitta Parttimaa-Redsven
pöytäkirjan tarkastaja

______________________
Petri Reiman
pöytäkirjan tarkastaja
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16 § Kokouksen avaus
Aluekappalainen pitää hartauden ja avaa kokouksen.
Päätös: Aluekappalainen piti hartauden ja avasi kokouksen.
17 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
(kappelineuvoston ohjesääntö 6 §)
Kappelineuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtaja, joka määrää kokouksen ajan ja paikan. Kappelineuvosto voi
myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman.
Kappelineuvosto on lisäksi kutsuttava koolle, kun vähintään neljäsosa jäsenistä sitä
kirjallisesti pyytää.
(kappelineuvoston ohjesääntö 7 §)
Kutsu toimitetaan jäsenille ja kokouksessa läsnä oloon oikeutetuille viimeistään
kolme päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Jos asia on kiireellinen, kappelineuvosto voi päättää ottaa asian käsiteltäväksi,
vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Kappalaisen päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
18 § Pöytäkirjan tarkastajien ja sihteerin valinta
Kappalaisen päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan
kokouksesta laadittu pöytäkirja. Päätetään pöytäkirjan tarkastamisajankohta.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Parttimaa-Redsven ja Petri Reiman.
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Sihteeriksi valittiin Minna Heiskanen.
19 § Kokouksen asialistan/esityslistan hyväksyminen
Kappalaisen päätösehdotus: Kokouksen asialista hyväksytään työjärjestykseksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
20 § Myö yhessä –päivä 2019
Kappalaisen päätösehdotus: Keskustellaan Myö yhessä –päivän valmisteluista.
Päätös: Myö yhessä –päivä nimetään Kappeli -päiväksi ja järjestetään 19.8.2019.
Valmistelussa edetään edellisvuoden ohjelmarungon mukaan.
21 § Kunnan tapahtuma-avustusten hakeminen
Kappalaisen päätösehdotus: Keskustellaan kunnan tapahtuma-avustusten
hakemisesta.
Päätös: Minna Heiskanen jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Uuden
vuoden konsertin järjestämiseen haetaan avustusta.
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22 § Kirkon aukiolo ja kirkko-oppaat kesällä 2019
Kappalaisen päätösehdotus: Kappalainen antaa esityksen kokouksessa.
Kappalaisen päätösehdotus kokouksessa: Kirkko pidetään avoinna 24.6.4.8.2019, ti-to klo 11-16 ja sunnuntai klo 12-18. Avoinna myös lauantaina 29.6.2019
klo 10-14.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
23 § Aloite kirkkopuiston nimeksi.
Enonkoski-Seura ry ja Veitopolkku64 esittävät toiveen, että kirkkopuisto nimettäisiin
Jaakon puistoksi (rovasti Jaakko Hohtin muistoksi). Omaiset ovat antaneet
suostumuksensa aloitteeseen.
Kappalaisen päätösehdotus: Kappalainen esittää, että kappelineuvosto puoltaisi
anomusta ja lähettäisi asian eteenpäin kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
Päätös: Kappelineuvosto puoltaa anomusta ja lähettää asian eteenpäin
kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
24 § Luostarin tukianomus
Suomen evankelis-luterilaisen luostarin tuki ry anoo Enonkosken kappelineuvostolta
avustusta tuleviin tapahtumiin.
Kappalaisen päätösehdotus: Keskustellaan avustusanomuksesta.
Päätös: Kappelineuvosto päätti myöntää perheleiripäivään luostariyhteisölle 300 €.
25 § ”Ommiin kanttorihen parempi messu” 5.5.2019 klo 10 tuomiokirkossa
Kappalaisen päätösehdotus: Keskustellaan, järjestetäänkö kirkkokyyti ko. messuun
ja jätetäänkö Enonkosken kirkon messu tuona päivänä pitämättä.
Päätös: Järjestetään kirkkokyyti ja jätetään Enonkosken kirkon messu tuona päivänä
pitämättä. Kuljetus otetaan edullisimman tarjouksen tehneeltä Etelä-Savon matkoilta.
26 § Gospel gentleman –konsertti ke 8.5.2019 klo 19 (Jaakko Löytty, Pekka Simojoki ja Petri
Laaksonen)
Kappalaisen päätösehdotus: Keskustellaan, järjestetäänkö kappeliseurakunnan
retki konserttiin (liput etukäteen 22 e, ovelta 25 e).
Päätös: Järjestetään kyyti konserttiin. Liput omin kustannuksin. Kuljetus otetaan
edullisimman tarjouksen tehneeltä Etelä-Savon matkoilta. Ilmoittautumiset 24.4.
mennessä kappalaiselle.
27 § Kappelineuvoston järjestämä nuotioilta luostarissa kesällä 2019.
Kappalaisen päätösehdotus: Kappalainen esittää, että kappelineuvosto järjestäisi
perinteisen nuotioillan luostarilla joko 8., 9. tai 10.8.2019 klo 18.00.
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Päätös: Kappelineuvosto järjestää nuotioillan luostarilla Kappeli -päivänä 19.8.2019.
28 § Muut asiat
- Maaseudun kirkkokyydit / kokeillaan kirkkokyytejä, vähintään kolme lähtijää,
omavastuu 5 €, ilmoittautuminen kappalaiselle
- Kysely lapsiperheille / päätetään tehdä kysely päiväkerhon ja mahdollisesti koulun
kautta lapsiperheille
- Koski Venetsialaisiin pyritään järjestämään kirkkokonsertti n. 45 min.
29 § Tiedoksi
-

8.4.2019 klo 17-20 Kappelineuvostojen ja Savonrannan kirkkopiirin jäsenten ja
aluekappalaisten ilta Kerimäellä.
Kappalainen esitteli Enonkosken kappeliseurakunnan kevätkauden tilaisuudet.

30 § Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätös: Seuraava kokous pidetään 13.5.2019 klo 16.30

31 § Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.26

Ohjesääntö 14 §
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä
oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.

