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Kokousaika

maanantai 4.2.2019 klo 17.00-19.10.

Paikka

Enonkosken seurakuntatoimisto

Läsnä

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

Asiat

§§ 1-15.

Pöytäkirjan allekirjoitus

Pöytäkirjan
tarkastus:

x
x
x
x
x
x
x

_______________________
Helena Liukko
puheenjohtaja

puheenjohtaja
aluekappalainen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

______________________
Pekka Auvinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Enonkoski
________________________
Touko Ahokas
pöytäkirjan tarkastaja

______________________
Minna Heiskanen
pöytäkirjan tarkastaja
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1 § Kokouksen avaus
Aluekappalainen piti hartauden ja avasi kokouksen.

2 § 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.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksesta laadittu
pöytäkirja.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Touko Ahokas ja Minna Heiskanen.
4 § Kokouksen asialistan hyväksyminen
Esitys: Kokouksen asialista hyväksytään työjärjestykseksi.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
5 § Kappelineuvoston puheenjohtajan valinta
Esitys: Kappelineuvosto valitsee puheenjohtajan kaudelle 2019-2020.
Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Helena Liukko.
6 § Kappelineuvoston varapuheenjohtajan valinta
Esitys: Kappelineuvosto valitsee varapuheenjohtajan kaudelle 2019-2020.
Päätös: Varapuheenjohtajaksi valittiin Anu Turunen.
7 § Kappelineuvoston jäsenten esittäytyminen
Uudet jäsenet esittäytyivät.
8 § Vuoden 2019 käyttövarojen toimintasuunnitelma
Kappelineuvostolla on normaalien työalojen määrärahojen lisäksi käytössään 4000 euron
määräraha, jonka käytöstä kappelineuvoston tulee laatia toimintasuunnitelma.
Kappalaisen esitys:
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käyttövarat käytetään seuraavasti:
1.000 e
2.500 e
500 e
4.000 e

Päätös: Esitys hyväksyttiin päätökseksi.
9 § Katsaus tuleviin tapahtumiin
Aluekappalainen esitteli kevään tapahtumia, mm.
- ti 19.2. Avoin srk-ilta klo 17 seurakuntatalolla (toivotaan luottamushenkilöitä mukaan.).
- ma 8.4. klo 17 Kappelineuvostojen tapaaminen, Kerimäki

10 § Kevätkauden erityismessuihin ja tilaisuuksiin osallistuminen
Esitys: - Luostariyhteisö juhlii 25-vuotisjuhlia 31.3.2019 klo 13 luostarissa.
Kappeliseurakunta muistaa luostaria 150 e lahjoituksella.
Pyhät Polut-järjestö viettää 10-vuotisjuhlamessua Enonkosken kirkossa 9.6. klo 10.
Kappeliseurakunta muistaa järjestöä onnitteluadressilla.
Päätös: Esitys hyväksyttiin päätökseksi.
11 § Soppalounaiden järjestäminen seurakuntatalolla
Keskusteltiin eri vaihtoehdoista.
Esitys: Järjestetään kevään aikana kerran kuussa (maalis-, huhti- ja toukokuu) avoimet
Aamukahvit kolmena maanantai-aamuna klo 8-10. Vastuuhenkilönä toimii Marja Mustonen.
Kappeliseurakunta huolehtii kuluista.
Päätös: Esitys hyväksyttiin päätökseksi.
12 § Myö yhessä- päivä 2019
Asiasta keskusteltiin ja siihen palataan seuraavassa kokouksessa.

13 § Tiedoksi
Aluekappalainen kertoi tulevasta Yhteisvastuu-keräyksestä. Luottamushenkilöt osallistuvat
mahdollisuuksien mukaan keräämällä lipaskeräystä Salen edustalla 15.3.2019. klo 13-15.
14 § Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätös: Seuraava kokous pidetään ma 25.3.2019. seurakuntatoimistolla.

15 § Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10. Kokous päätettiin iltavirteen.

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

