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Kokousaika

8.9.2020 klo16.00 – 19.50

Paikka

Enonkosken hautausmaat ja Enonkosken seurakuntatoimisto

Läsnä

Helena Liukko
Pekka Auvinen
Touko Ahokas
Minna Heiskanen
Riitta Parttimaa-Redsven
Petri Reiman
Anu Turunen
Heli Muhonen
Sammeli Juntunen
Pasi Inkinen
poistui kokouksesta 17.18
Jarkko Ronkanen
hautausmaakatselmuksessa

Asiat

Pöytäkirjan allekirjoitus

x
x
x
x
x
x
x
x

puheenjohtaja
aluekappalainen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
talousjohtaja
kirkkoherra
ylipuutarhuri

x

srk-mestari

§§ 12-27

______________________
Helena Liukko
puheenjohtaja §§12-21 ja
23-28

_______________________
Minna Heiskanen
sihteeri

___________________
§ 22 Pekka Auvinen pj

Pöytäkirjan
tarkastus:

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu
nimikirjaimillamme.
Enonkoski 8.9.2020

________________________
Petri Reiman
pöytäkirjan tarkastaja

______________________
Riitta Parttimaa-Redsven
pöytäkirjan tarkastaja
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12 § Kokouksen avaus
Aluekappalainen pitää hartauden ja puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

----13 § 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 läsnäoloon 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.
-----14 § 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 Riitta Parttimaa-Redsven ja Petri
Reiman. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Sihteerinä toimii Minna
Heiskanen.
----15 § Kokouksen asialistan/esityslistan hyväksyminen
Kappalaisen päätösehdotus: Kokouksen asialista hyväksytään
työjärjestykseksi.
Päätös: Lisätään pykälä 21 koskien avustuksia. Tästä eteenpäin
numeroidaan pykälät uudelleen. Esitys hyväksyttiin päätökseksi.
-----
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16 § Hautausmaakatselmus
Liitosneuvotteluissa sovittiin seurakunnan organisaation ja kappelineuvoston
tehtäviin liittyen, että kappelineuvostot toteuttavat kirkkoneuvoston
valtuuttamana kappeliseurakuntien hautausmaiden katselmukset.
Enonkosken kappeliseurakunnan (kappelineuvoston) ohjesäännössä
sanotaan:
3 § Kappeliseurakunnan hautausmaana ovat entisen Enonkosken
seurakunnan hautausmaat: Kyynelniemen hautausmaa, Vanha hautausmaa,
Sankarihautausmaa ja Vanhin hautausmaa (jonka maa-alue ei ole
seurakunnan omistuksessa).
12 § Kappelineuvoston tehtävänä on
8) valvoa kappeliseurakunnan kirkkoa ja hautausmaata sekä seurakunnan
muuta omaisuutta kappeliseurakunnan alueella kirkkoneuvoston antamien
ohjeiden mukaisesti.
Kappalaisen päätösehdotus: Kappelineuvosto suorittaa katselmuksen
hautausmailla ja toteaa että
1. hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan
käyttösuunnitelmaa noudatettu
2. hautakirjanpito on yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden
kanssa
3. yksityisiä hautoja on kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti
4. seurakunnan huolehtimien hautojen hoito on ollut sopimusten ja annettujen
määräysten mukaista.
Päätös:
1. hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan
käyttösuunnitelmaa noudatettu
2. hautakirjanpito on yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden
kanssa
3. yksityisiä hautoja on kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti
4. seurakunnan huolehtimien hautojen hoito on ollut sopimusten ja annettujen
määräysten mukaista
Lisäksi kappelineuvosto totesi seuraavat epäkohdat. Kuusiaidan leikkaus
syksyn 2020 tai kevättalven 2021 aikana ja huoltoalueen siirto. Kyynelniemen
hautausmaa hyvin hoidettu. Vanhan hautausmaan parkkipaikan laajennus
täyttömailla. Vanhimmalla hautausmaalla suoritettu siistintä mutta alueen
aitaus uusimisen tarpeessa. Sankarihautausmaa hyvin hoidettu.
---17 § Katsaus menneeseen kesään ja syyskauden tapahtumiin
Kappalaisen päätösehdotus: Kappalainen esittelee kesän ja syksyn
tapahtumia.
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Päätös: Kappalainen esitteli kesän ja syksyn tapahtumia: mm. luostarin
nuotiolauluilta, jonka kappelineuvosto järjesti yhdessä luostarin kanssa 13.8.
klo 18 ja tulevista Mikkelinpäivän perhemessu 4.10. klo 10.
---18 § Uusien tapahtumien ja retkien järjestäminen
Kappalaisen päätösehdotus: Keskustellaan, mitä tapahtumia ja retkiä
korona-epidemian aikana voidaan järjestää syyskaudella.
Päätös: Järjestetään esim. perhetapahtumana nukketeatteri, kirkkoon
Tuikkasten konsertti marraskuulla ja urkukonsertti joulukuulla mikäli koronatilanne sen sallii. Tarjotaan joulukahvit esim. Maitolaiturilla. Tapahtumiin
palataan seuraavassa kokouksessa.
---19 § Kanttoreiden gospel-ryhmän konsertti Enonkosken kirkossa la 26.9.
Kappalaisen päätösehdotus: Kanttoreiden gospel-ryhmän konsertti
järjestetään kirkossa la 26.9. klo 20. Keskustellaan, voiko kappeliseurakunta
osallistua konsertin kustannuksiin.
Päätös: Osallistutaan kustannuksiin 650 €:lla. (Kappelineuvoston varoista 450
€ ja loput 200 € kohdasta: muut srk-tilaisuudet; retki, musiikki- ja
ohjelmapalveluista Savonlinnan srk budjettivaroista, jotka on myönnetty
Enonkosken kappeliseurakunnalle).
---20 § Enonkosken kirkon alttaritaulun juhlavuoden (120 v.) huomioiminen
Kappalaisen päätösehdotus: Keskustellaan siitä, miten kirkon alttaritaulun
juhlavuosi huomioidaan syyskauden aikana.
Päätös: Juhlavuosi huomioidaan 29.11.2020 ensimmäisenä adventtina
messun yhteydessä.
--21 § Yleislinjaus avustusten myöntämisestä
Kappalaisen päätösehdotus: Keskustellaan yleislinjauksesta avustusten
myöntämiseen.
Päätös: Kappeliseurakunnan käyttövaroista voidaan myöntää pieniä
avustuksia yhdistyksille, joilla on toimintaa kappeliseurakunnan alueella.
--22 § Kristus yhdistää ry:n tukianomus
Kappalaisen päätösehdotus: Käsitellään Kristus yhdistää ry:n
tukianomusta.
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Päätös: Helena Liukko jääväsi itsensä tämän pykälän ajaksi. Tämän pykälän
ajan puheenjohtajana toimi Pekka Auvinen. Tälle vuodelle ei ole varattu
määrärahoja, kappelineuvosto ei myönnä avustusta.
--23 § Testamenttivaroista kirkkoon tehtävät virsikirja- ja muut kirkkotarvikehankinnat
Kokouksessaan 15.1.2020 kappelineuvosto päätti testamenttivaroilla hankkia
pienen matkaehtoollisvälinelaukun, virsikirjoja 50 kpl, lyhytvartiset
kolehtihaavit 5 kpl, maljakoita 4 kpl, alttaripöydän liinan ja pleksin
alttaripöydälle. Korona-epidemian vuoksi ei vielä ole toteutettu kaikkia em.
hankintoja.
Kappalaisen päätösehdotus: Kappalainen esittelee em. hankintoihin liittyvän
virsikirjatarjouksen.
Päätös: Kappalainen toteuttaa ne 15.1.2020 päätetyt hankinnat, joita ei vielä
ole toteutettu.
----24 § Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvoston lausuntopyyntö
kappelineuvostoilta ja piirineuvostolta seurakunnan strategiasta ja
kiinteistöstrategiasta 2021-2025.
Kokouskutsun liitteenä ovat strategiatyöryhmien strategiaehdotukset ja
taustamateriaali. Lausunnot pyydetään 25.9. mennessä. Kappelineuvoston
jäsenet ovat etukäteen tutustuneet strategiaehdotuksiin.
Kappalaisen päätösehdotus: Kappelineuvosto keskustelee seurakunnan
strategiasta ja kiinteistöstrategiasta ja antaa siitä lausunnon.
Päätös: Seurakunnan strategioista kappelineuvosto lausuu seuraavaa:
Strategiat ovat hyvin realistisia, huolellisesti valmisteluja, pohdittuja ja hyvin
perusteltuja.
---25 § Muut asiat
Ei muita asioita.
Heli Muhonen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.47.
---26 § Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätös: Seuraava kokous pidetään 12.10.2020 klo 15.00.
----27 § Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.
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---Ohjesääntö 14 §
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä
oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.

