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puheenjohtaja
aluekappalainen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
talousjohtaja

_______________________
Minna Heiskanen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu
nimikirjaimillamme.
Enonkoski 25.11.2019
________________________
Anu Turunen
pöytäkirjan tarkastaja
ja lisäksi puheenjohtaja 76 §
_________________________
Touko Ahokas
pöytäkirjan tarkastaja 76 §

______________________
Petri Reiman
pöytäkirjan tarkastaja
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67 § Kokouksen avaus
Aluekappalainen pitää hartauden ja puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Aluekappalainen piti hartauden, jonka jälkeen puheenjohtaja avasi

kokouksen.
----68 § 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 lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
-----69 § Pöytäkirjan tarkastajien ja sihteerin valinta
Kappalaisen päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
tarkastamaan kokouksesta laadittu pöytäkirja. Pöytäkirja tarkastetaan
kokouksen jälkeen. Valitaan kokoukselle sihteeri.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anu Turunen ja Petri Reiman.
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Sihteerinä toimii Minna Heiskanen.
----70 § Kokouksen asialistan/esityslistan hyväksyminen
Kappalaisen päätösehdotus: Kokouksen asialista hyväksytään
työjärjestykseksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin päätökseksi.
-----
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71 § Katsaus tuleviin tapahtumiin
Kappalaisen päätösehdotus: Kappalainen esittelee marras- ja joulukuun
tapahtumia.
Päätös: Marras- ja joulukuun tapahtumat annettiin kappelineuvostolle
tiedoksi.
72 § Testamentin vastaanottaminen
Savonlinnan seurakunnan Enonkosken kappeliseurakunnalle on annettu
testamentilla 20.000 euroa. Rahasumma on määrätty käytettäväksi
Enonkosken kappeliseurakunnan parhaaksi katsomalla tavalla
jumalanpalveluselämään liittyviin tarkoituksiin (esim. kynttiläjalkojen,
virsikirjojen ym. vastaavien tarvikkeiden hankkimiseen).
Perunkirjoituksen yhteydessä on tuotu esille, että nimiä ei haluta julkisuuteen.
Pyyntöä kunnioitetaan.
Kappelineuvoston ohjesäännön 11 §:n mukaan kappelineuvosto päättää
testamentilla saadun omaisuuden ja sen tuoton käytöstä. Kirkkoneuvosto
22.1.2009 § 7 mukaisesti alle 200.000 euron sijoituksista päättää
talousjohtaja.
Kappalaisen päätösehdotus: Merkitään kappelineuvoston tietoon saatetuksi.
Päätös: Talousjohtaja Heli Muhonen esitteli testamenttia. Testamentti
merkittiin kappelineuvoston tietoon saatetuksi.
73 § Enonkosken kappeliseurakunnan seurakuntamestarin valinta
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 29.10.2019 §:n 194 kohdalla päättänyt,
että Enonkosken seurakuntamestarin tehtävä täytetään. Haastatteluja varten
kirkkoneuvosto valitsi haastattelutyöryhmään Pekka Auvisen, Sylvi Monosen
ja Riitta Parttimaa-Redsvenin.
Tehtävä on ollut haettavana 4.11.–15.11.2019. Määräaikaan mennessä
hakemuksia tuli kaksi. Yhteydenottojen perusteella oli tiedossa, että
hakemuksia olisi tulossa useampi. Hakijat eivät ilmeisesti ole ottaneet
huomioon postilakon vaikutusta.
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kiinteistöpäällikkö ja
talousjohtaja ovat päätyneet jatkamaan tehtävän hakuaikaa. Hakuaikaa
jatketaan 29.11. klo 13 saakka. Haastattelut 11.12.2019
Kappalaisen päätösehdotus: Merkitään kappelineuvoston tietoon saatetuksi.
Päätös: Talousjohtaja esitteli asian. Kappelineuvosto valtuuttaa
haastatteluryhmässä olevat kappelineuvoston jäsenet antamaan lausunnon.
Esitetään toiveena, että puheenjohtaja Helena Liukko valitaan
haastattelutyöryhmään.
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74 § Kappelineuvoston käyttövarojen tilanne ja uusien tapahtumien järjestäminen
Kappalaisen päätösehdotus: Kappalainen kertoo käyttövarojen tilanteesta ja
keskustellaan uusien tapahtumien järjestämisestä.
Päätös: Talousjohtaja kertoi käyttövarojen tilanteen. Merkittiin
kappelineuvoston tietoon saatetuksi.
75 § Itsenäisyyspäivän järjestelyt
Kappalaisen päätösehdotus: Kappelineuvoston jäsenet sopivat tehtävistä
itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa ja juhlassa.
Päätös: Kappelineuvoston jäsenet sytyttävät kynttilät sankarihaudoille. Touko
Ahokas ja Anu Turunen virsikirjojen jako, Touko Ahokas seppeleenlasku
kunnan edustajan kanssa, Riitta Parttimaa-Redsven tervehdyssanat.
76 § Kolehtisuunnitelma 1.1.-30.6.2019
Kappalaisen päätösehdotus: Kappalainen esittelee kolehtisuunnitelman.
Päätös: Helena Liukko jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Varapuheenjohtaja toimi puheenjohtajana tämän pykälän ajan.
Pöytäkirjantarkastajana Touko Ahokas. Kappalainen esitteli
kolehtisuunnitelman. Ehdotetaan kirkkoneuvostolle, että kolehti kerätään 1.3.
Kristusyhdistää ry:lle toiminnan tukemiseen, 19.4. Marttyyrien ääni ry:lle ja
20.6. Enonkosken luostarille.
77 § Muut asiat
Enonkosken Luostarille myönnetty 300 euron perheleiriavustus käytetään
luostarissa kauneimmissa joululauluissa esitettävään nukketeatteriin.
19.1.2020 Timo ja Kaisa Tuikkanen tulevat Enonkosken messuun ja
seurakunta tilaisuuteen. Kappelineuvosto järjestää kahvituksen.
----78 § Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätös: Seuraava kokous pidetään 15.1.2020 klo 15.00.
----79 § Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40.
Ohjesääntö 14 §
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä
oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.

