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Kokousaika

13.9. 2021 klo 16.00 - 18.52

Paikka

Kyynelniemen hautausmaa hautausmaakatselmus
Enonkosken seurakuntatoimisto

Läsnä

Helena Liukko
Pekka Auvinen
Touko Ahokas
Minna Heiskanen
Riitta Parttimaa-Redsven
Petri Reiman
Anu Turunen
Heli Muhonen
Leena Paintola
Pasi Inkinen klo 17.45 asti
Jarkko Ronkanen klo 17.45 asti

Asiat

§§ 25-36

x
x
x
x
x
x
x

puheenjohtaja
aluekappalainen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
talousjohtaja
vs. kirkkoherra
ylipuutarhuri
srk-mestari

Pöytäkirjan allekirjoitus
Helena Liukko
puheenjohtaja

Pöytäkirjan
tarkastus:

Minna Heiskanen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu
nimikirjaimillamme.
Enonkoski 13.9.2021

Touko Ahokas
pöytäkirjan tarkastaja

Riitta Parttimaa-Redsven
pöytäkirjan tarkastaja
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25 § Kokouksen avaus
Aluekappalainen pitää hartauden ja puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Aluekappalainen piti hartauden, jonka jälkeen puheenjohtaja avasi

kokouksen.
----26 § 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.
-----27 § 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 Touko Ahokas ja Riitta ParttimaaRedsven. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Sihteerinä toimii Minna
Heiskanen.
----28 § Kokouksen asialistan/esityslistan hyväksyminen
Kappalaisen päätösehdotus: Kokouksen asialista hyväksytään
työjärjestykseksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin päätökseksi.
-----

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
Enonkosken kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA
13.9.2021

sivu
3

29 § 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 seikat: Huoltorakennus on maalattu,
lepikot raivattu. Huoltoalueen siirto ei toteudu vaan varastokatos tulisi
huoltorakennuksen taakse. Kuusiaita tulisi siistiä. Vanhan hautausmaan
huoltorakennuksen katon puhdistaminen. Sankarihautausmaa hyvin hoidettu.
Kokonaisuutena hautausmaat on hyvin hoidettu.
30 § Katsaus menneeseen kesään
Kappalaisen päätösehdotus: Kappalainen kertoo kesän
seurakuntatilaisuuksista.
Päätös: Kappalainen kertoi mm. luostarin nuotioillasta, jonka
kappeliseurakunta järjesti yhdessä luostarin kanssa 20.7. klo 18, Matti
Turusen ja Jamming-C:n konsertista Enonkosken kirkossa 30.7. klo 19,
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ekaluokan aloittavien koululaisten siunauksesta kirkon jumalanpalveluksessa
8.8. klo 13 ja evankelista Kaisa Tuikkasen vierailusta Enonkoskella 5.9.2021.
31 § Katsaus syyskauteen ja uusien tapahtumien järjestäminen
Kappalaisen päätösehdotus: Kappalainen kertoo syyskaudesta ja
päätetään, mitä uusia tilaisuuksia syyskaudella järjestetään.
Päätös: Kappalainen kertoi, että tavallisten jumalanpalvelusten lisäksi
syyskaudella järjestetään myös mm. vanhusten ja sadonkorjuun kiitoksen
kirkkopyhä 10.10. klo 10 ja kirkkopyhä ikäkausisyntymäpäiviä viettäville 24.10.
klo 10, 31.10. Esa Kosonen Kristus yhdistää ry:stä saarnaa ja pitää
tilaisuuden srk-talossa, hänelle maksetaan matkakorvaus. Sanan ja
rukouksen iltoja alkaen 21.9. klo 18. Lisäksi kappalainen kertoi talousarvion
toteutumisesta alkuvuoden ajalta.
32 § Jäsenen valinta kappelineuvostoon
Kappelineuvoston jäsen Anu Turunen on muuttanut pois paikkakunnalta, joten
hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen Enonkosken kappelineuvostoon.
Kappalaisen päätösehdotus:
Kappelineuvosto esittää kirkkoneuvostolle, että Enonkosken
kappelineuvostoon Anu Turusen tilalle valitaan Ritva-Kaarina Järveläinen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
33 § Muut asiat
Seurakunta-uutisia tulisi saada jakoon kirjastolle.
34 § Tiedoksi
Ei muuta tiedotettavaa.
35 § Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätös: Seuraava kokous pidetään 11.10.2021 klo 16.00

36 § Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.52
Ohjesääntö 14 §
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä
oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.

