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32 § Kokouksen avaus
Aluekappalainen pitää hartauden ja puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Aluekappalainen piti hartauden, jonka jälkeen puheenjohtaja avasi
kokouksen.

33 § 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.
-----34 § Pöytäkirjan tarkastajien ja sihteerin valinta
Kappalaisen päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
tarkastamaan kokouksesta laadittu pöytäkirja. Päätetään pöytäkirjan
tarkastamisajankohta. Valitaan kokoukselle sihteeri.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anu Turunen ja Touko Ahokas.
Sihteerinä toimii Heli Muhonen.
----35 § Kokouksen asialistan/esityslistan hyväksyminen
Kappalaisen päätösehdotus: Kokouksen asialista hyväksytään
työjärjestykseksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin päätökseksi.
----36 § Kolehtisuunnitelma 7.7. - 31.12.2019
Kappalaisen päätösehdotus: Kirkkoherran valmistelemaan esitykseen
esitetään Enonkosken kohdalla seuraavia muutoksia: Kolehti kerätään

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
Enonkosken kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA
13.05.2019

sivu
3

sunnuntaina 4.8. Enonkosken luostarille, su 11.8. Kristus yhdistää ry:lle ja su
22.9. Suomen Mielenterveysseura ry:lle Sos-kriisikeskuksen toiminnan
tukemiseen.
Päätös: Pöytäkirjaan merkitään, että Helena Liukko poistui
kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän asian
aikana toimi varapuheenjohtaja Anu Turunen.
Esitys hyväksyttiin päätökseksi.
----37 § Kappeli-päivä 19.8.2019
Kappalaisen päätösehdotus: Keskustellaan kappeli-päivästä.
Päätös: Kappelineuvosto päätti, että 19.8.2019 järjestettävä päivä
pidetään Myö yhessä nimisenä päivänä yhteistyössä Kansan
Raamattuseuran kanssa. Esko Luukkonen osallistuu päivään ja
tästä maksetaan KRS:lle 250 euroa. Päivän ruokailu tilataan Eläkeliitolta.
Ruuan hinta osallistujilta 6 e ja seurakunta maksaa 4 euroa.
Päivän mainonta järjestyy seurakunnan tiedotustoimiston kautta.
Kappelineuvosto suunnitteli päivän aikataulua. Toimitaan edellisessä
kokouksessa suunnitellun aikataulun mukaisesti, paitsi nukketeatteria
ei ole. Varataan kuljetus kirkonkylältä Ihamaniemen luostarin nuotioiltaan.
Kuljetus on osallistujille maksuton, kuljetus maksetaan kappelineuvoston
käyttövaroista. Pekka Auvinen, Helena Liukko ja Anu Turunen
suunnittelevat tarkemman ohjelman päivä- ja iltatilaisuuteen.
-----

38 § Nukketeatteri esitys
Kappalaisen päätösehdotus: Keskustellaan nukketeatteri esityksen
ajankohdasta.
Päätös: Tilataan kaksi nukketeatteri esitystä ”Katsokaa taivaan lintuja”
Sananjalka-teatterilta. Kysytään koululta osallistumista kustannuksiin.
4.9., 5.9. tai 6.9. Esityspäivä sovitaan koulun kanssa.
---39 § Enonkosken tapahtumaluettelon päivittäminen
Kappalaisen päätösehdotus: Keskustellaan asiasta.
Päätös: Kappalainen esitteli kappeliseurakunnan kesäajan erityistapahtumia
22.5.
toukosiunaus luostarissa
22.5.
esikoululaisten siunaus kirkossa
29.5.
koulun kevätkirkko
30.5.
Helatorstai messu klo 10
9.6.
Pyhien polkujen juhlamessu
16.6.
iltakirkko klo 18
22.6.
juhannuspäivän messu
7.7.
kirkossa ei messua, Olavinlinnassa messu ja ilmainen kirkkokyyti
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konfirmaatiomessu
kotiseutupyhän messu kirkossa ja juhla seurakuntatalossa
ja Jaakon puiston vihkiminen
Myö yhessä -päivä klo 8-21
klo 21.00 -21.30 on Minna Raassinan urkukonsertti. Vapaa pääsy.

Merkittiin kappelineuvoston tietoon saatetuiksi.
----40 § Kysely kappeliseurakunnan lapsiperheille
Kappalaisen päätösehdotus: Helena Liukko kertoo kyselyn yhteenvedosta.
Keskustellaan asiasta.
Päätös: Merkittiin kappelineuvoston tietoon saatetuksi.
Yhteenveto pöytäkirjan liitteenä. Lisäksi yhteenveto toimitetaan
seurakunnan lähiesimiehille.
----41 § Muut asiat
Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.
----42 § Tiedoksi
- kuulumisia 5.5. Tuomiokirkon messusta ja 8.5. Gospel konsertista
- kiinteistöpäällikkö rekrytoi kesän 2019 kirkko-oppaat
Merkittiin kappelineuvoston tietoon saatetuiksi.
----43 § Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätös: Seuraava kokous ja hautausmaakatselmus pidetään 12.8. klo 16
alkaen.
----44 § Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.

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

