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34 § Kokouksen avaus
Vs. aluekappalainen pitää hartauden ja puheenjohtaja avaa kokouksen.
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Päätös:
Vs. aluekappalainen piti alkuhartauden ja puheenjohtaja avasi kokouksen .

----35 § 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.
Vs. kappalaisen päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
-----36 § Pöytäkirjan tarkastajien ja sihteerin valinta
Vs. kappalaisen päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksesta laadittu pöytäkirja. Pöytäkirja tarkastetaan sunnuntaina 29.5.
jumalanpalveluksen jälkeen. Valitaan kokoukselle sihteeri.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Touko Ahokas ja Ritva-Kaarina
Järveläinen.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Tero Tyni.
-----

37 § Kokouksen asialistan/esityslistan hyväksyminen
Vs. kappalaisen päätösehdotus: Kokouksen asialistalle kohdaksi 8 lisätään
varapuheenjohtajan valinta (pöytäkirjan pykälä 42).
Päätös: Esitys hyväksyttiin muutoksin.
-----
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38 § Enonkosken kappeliseurakunnan kappelineuvoston lausunto koskien

kappeliseurakunnan määräaikaisen diakonin valintaa
Kappelineuvosto päätti kokouksessaan 23.11.2021 § 53, että pyydetään kirkkoneuvostoa laittamaan diakonin paikka avoimeksi niin, että työn voisi aloittaa elokuun 2022 alussa ja työnkuva painottuisi kotikäyntityöhön Enonkoskella. Jos
määräaikaiseen virkaan ei saada kelpoisuusehdot täyttävää henkilöä, tehtävään
voidaan palkata myös epäpätevä. Vuosittain varataan työntekijän palkkaamiseen
n. 50 000 €.
Paikka on ollut avoinna 2.–13.5.2022. Määräaikaan mennessä paikkaa haki
yksi henkilö, Kaisu Al-Dulaimi. Hakija haastateltiin 23.5.2022 ennen kappelineuvoston kokousta.
Vs. kappalaisen päätösehdotus: Kappelineuvosto antaa lausunnon koskien
kappeliseurakunnan määräaikaisen diakonin valintaa.
Päätös: Määräaikaisen diakonin valintaa koskien kappelineuvosto omana kantanaan lausuu, että ehdotamme kirkkoneuvostolle Kaisu Al-Dulaimin valintaa
määräaikaiseen diakonin virkaan. Työ alkaa syyskuun 2022 alusta lähtien.
39 § Kolehtisuunnitelma 1.7.2022-31.12.2022
Vs. kappalaisen päätösehdotus: Vs. kappalainen esittelee kolehtisuunnitelman.
Päätös: Vs. kappalainen esitteli kolehtisuunnitelman ja kappelineuvosto ehdottaa
kirkkoneuvostolle, että kolehti kerätään Enonkosken kappeliseurakunnan
jumalanpalveluksessa:
Kirkon ulkomaan avun katastrofirahastoon 17.7.2022
Ukrainaan kirkon ulkomaan avun kautta 25.9.2022
Suomen Luterilaiselle Evankeliumiyhdistys ry:lle 16.10.2022
Wycliffe Raamatunkääntäjille 4.12.2022
40 § Katsaus kesän tapahtumiin ja tapahtumien vastuutehtävistä sopiminen
kappelineuvoston jäsenten osalta
Vs. kappalaisen päätösehdotus: Kappalainen kertoo kesän tilaisuuksista. Sovitaan kappelineuvoston jäsenien osalta vastuutehtävien jakamisesta.
Päätös: Kappalainen kertoi tulevista tilaisuuksista, mm. sunnuntain 3.7. bussikuljetuksesta Enonkoskelta oopperajuhlamessuun (Enonkoskella ei ole silloin
jumalanpalvelusta, pyritään saamaan ilmoittautumiset suoraan Kososelle tai
Terolle 23.6. alkaen, pieni bussi!! Tero selvittää), sunnuntain 31.7. kotiseutumessusta ja messun jälkeen pidettävästä kotiseutujuhlasta, Enonkosken kunnan ja
kappeliseurakunnan yhdessä järjestämästä Toivonniemen nuotioillasta 5.8. ja
sunnuntain 11.9. Tuikkasten konsertista Enonkosken kirkossa klo 15.
41 § Muut asiat
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Keskustellaan Tero Tynin aluekappalaisen virkaanasettamismessun ja -juhlan
ajankohdasta.
Päätös: Tero Tynin tulojuhla pidetään sunnuntaina 4.9. klo 10.00. Ensin on
jumalanpalvelus ja sitten kahvit seurakuntatalossa.
42 § Varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta
Tero Tyni toimii vastedes kappelineuvoston varapuheenjohtajana ja sihteerinä.
43 § Tiedoksi
Petri toi esille virastotalon (seurakuntatoimiston) kalustuksen ajantasaistamisen ja
työntekijöiden työhuoneiden päivittämisen olevan ajankohtaista. Tero selvittää
asiaa yhdessä työntekijöiden kanssa, mitä tarpeita toimistoissa on.
Virsikirjat ja videotykki ensi vuoden budjettiin. Viraston tuolit? Testamentissa ”jumalanpalveluselämän elävöittämiseksi” on varmaankin vielä varoja; tarkistetaan
suntion kanssa, onko tarpeita, johon sitä voisi käyttää.
44 § Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pidetään maanantaina 12.9.2022 klo 16 (hautausmaakierros).
Kokoonnutaan hautausmaan huoltorakennuksen luokse ja kierretään kolme hautausmaata. Kysymme Pasi Inkistä mukaan kierrokselle.
45 § Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.56.

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

