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Heli Muhonen
Sammeli Juntunen
Marja Mustonen § 42 käsittelyn kohdalla

Asiat

Pöytäkirjan allekirjoitus

Pöytäkirjan
tarkastus:

puheenjohtaja
aluekappalainen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
talousjohtaja
kirkkoherra
diakoni

§§ 37-48

______________________
Helena Liukko
puheenjohtaja

_______________________
Minna Heiskanen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu
nimikirjaimillamme.
Enonkoski 11.10.2021
________________________
Ritva-Kaarina Järveläinen
pöytäkirjan tarkastaja

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

kokouksen.
----38 § 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.
-----39 § 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 Ritva-Kaarina Järveläinen ja Petri
Reiman. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Sihteerinä toimii Minna
Heiskanen.
----40 § Kokouksen asialistan/esityslistan hyväksyminen
Kappalaisen päätösehdotus: Kokouksen asialista hyväksytään
työjärjestykseksi.
Päätös: Listalle otetaan käsiteltäväksi kappelineuvoston varapuheenjohtajan
valinta. Esitys hyväksyttiin päätökseksi.
-----
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41 § Kappelineuvoston varapuheenjohtajan valinta
Kappelineuvoston jäsen Anu Turunen, jolle kirkkovaltuusto myönsi eron
kappelineuvoston jäsenyydestä kokouksessaan 28.9.2021 § 38 oli
kappelineuvoston varapuheenjohtaja. Kappelineuvoston on keskuudestaan
valittava uusi varapuheenjohtaja.
Kappalaisen päätösehdotus: Valitaan kappelineuvoston varapuheenjohtaja.
Päätös: Kappelineuvosto esittää kirkkoneuvostolle, että se valitsee
kappelineuvoston varapuheenjohtajaksi Pekka Auvisen.
42 § Enonkosken kappeliseurakunnalle osoitetun testamentin testamenttivarojen

käyttäminen
Kappelineuvoston kokouksessa 17.5.21 talousjohtaja Heli Muhonen esitteli
Kaarin ja Aino Loikkasen Enonkosken kappeliseurakunnalle osoitetun
testamentin. Kappelineuvosto päättää testamenttivarojen käytöstä.
Kappalaisen päätösehdotus: Diakoni Marja Mustonen kertoo Enonkosken
diakoniatyöstä ja diakonia-avuntarpeesta. Kappelineuvosto keskustelee
testamenttivarojen käytöstä.
Päätös: Marja Mustonen esitteli Enonkosken diakoniatyötä. Kappelineuvosto
keskusteli testamenttivarojen käytöstä.
Testamentin diakonia osuudella testamenttivaroilla palkattaisiin
määräaikainen diakoni Enonkosken kappeliseurakuntaan.
Testamentin lähetystyön osuudesta käytetään osuus nimikkoläheteille ja kohteille, Viron raamattu- ja lähetyskurssin tukemiseen Viron kirkon
nuortenkeskuksen kautta, järjestetään lähetyksen näyttely ja vierailu
Enonkoskelle, musiikki- ja konserttitilaisuuksien kuljetuskustannuksiin ja
yhteistyöhön koulun ja rippikoulun kanssa.
Kappelineuvosto kutsuu srk:n taloudenhoitaja Heli Muhosen seuraavaan
kappelineuvostonkokoukseen keskustelemaan testamenttivarojen käytöstä.
43 § Katsaus alkusyksyn tapahtumiin ja uusien tapahtumien järjestäminen
Kappalaisen päätösehdotus: Kappalainen esittelee alkusyksyn tapahtumia
ja päätetään uusista tapahtumista.
Päätös: Kappalainen esitteli menneitä tapahtumia: mm. raamattu- ja
rukouspiiri 21.9., Kasper Korhosen konsertti kirkossa 25.9. ja sadonkorjuun
kiitos ja vanhusten kirkkopyhä 10.10. Kappelineuvosto päätti järjestää
seuraavat uudet tapahtumat: 24.10.2021 ikäkausi syntymäpäivämessu ja juhla seurakuntatalossa, 6.12. itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus, 7.12.
Sananjalka nukketeatteri ”Sinä yönä paimenessa”, 9.12. joulukahvit
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Maitolaiturilla, 19.12. kauneimmat joululaulut. Sankarihautausmaalle
hankitaan callunat ja ne istutetaan talkoilla.
44 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022
Kappalaisen päätösehdotus: Kappelineuvosto antaa lausuntonsa
kirkkoneuvostolle Enonkosken kappeliseurakunnan talousarviosta ja
toimintasuunnitelmasta.
Päätös: Kappelineuvosto hyväksyi kappeliseurakunnan talousarvion ja
toimintasuunnitelman vuodelle 2022.
45 § Muut asiat
Callunoiden istutustalkoo päivä 15.10.2021 klo 12.00 alkaen.
46 § Tiedoksi
Kappelineuvostojen ja piirineuvoston tapaaminen Punkaharjulla keskiviikkona
23.2.2022 klo 17 Punkaharjun seurakuntatalossa. Mukaan vain varsinaiset
jäsenet (ei varajäseniä).
47 § Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätös: Seuraava kokous pidetään 23.11.2021 klo 15.00

48 § Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.18
Ohjesääntö 14 §
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä
oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.

