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Kokousaika

14.3. 2022 klo 16.00-17.36

Paikka

Enonkosken seurakuntatoimisto

Läsnä

Helena Liukko
Pekka Auvinen
Touko Ahokas
Minna Heiskanen
Ritva-Kaarina Järveläinen
Riitta Parttimaa-Redsven
Petri Reiman

x
x
x
x
x
x
x

puheenjohtaja
aluekappalainen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Heli Muhonen
Sammeli Juntunen

-

talousjohtaja
kirkkoherra

Asiat

Pöytäkirjan allekirjoitus

Pöytäkirjan
tarkastus:

§§ 13-24

______________________
Helena Liukko
puheenjohtaja

______________________
Minna Heiskanen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu
nimikirjaimillamme.
Enonkoski 14.3.2022
________________________
Touko Ahokas
pöytäkirjan tarkastaja

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

kokouksen.
----14 § 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.
-----15 § 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.
----16 § Kokouksen asialistan/esityslistan hyväksyminen
Kappalaisen päätösehdotus: Kokouksen asialista hyväksytään
työjärjestykseksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin päätökseksi.
-----
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17 § Enonkosken kunnan juhlavuosi
Enonkosken kunta täyttää tänä vuonna 140 vuotta. Enonkosken
kappeliseurakunta on saanut Enonkosken kunnalta ehdotuksia kunnan ja
kappeliseurakunnan yhteisiksi tapahtumiksi kunnan juhlavuonna. Kunta myös
pyytää kappelineuvostolta uusia ehdotuksia juhlavuoden yhteistyöhön liittyen.
Kunnan ehdottamista yhteisistä tilaisuuksista mainittakoon yhteinen
juhlajumalanpalvelus ja samalla kotiseutujuhla 31.7. ja itsenäisyyspäivän
perinteinen juhla.
Kappalaisen päätösehdotus: Kappelineuvosto tutustuu Enonkosken kunnan
ehdottamiin yhteisiin tapahtumiin ja päättää mihin niistä osallistutaan.
Kappelineuvosto keskustelee myös siitä, onko sillä uusia ehdotuksia kunnalle
yhteisiin tapahtumiin liittyen.
Päätös: Kappelineuvosto päätti, että osallistuu ainakin 31.7.2022 Enonkosken
kunnan 140 v. juhlajumalanpalvelukseen ja kotiseutujuhlaan, 25.11.2022
yhteislaulutilaisuuteen ja 6.12. itsenäisyyspäivän juhlaan. Muihinkin yhteisesti
järjestettäviin tuleviin tapahtumiin (konsertteihin, nuotioiltoihin yms.)
suhtaudutaan myönteisesti.
18 § Määräaikaisen diakonin rekrytoiminen kappeliseurakuntaan
Kappelineuvosto on kokouksessaan 11.10.2021 § 42 päättänyt, että
kappeliseurakunnan saaman testamentin diakoniaosuuden testamenttivaroilla
palkattaisiin määräaikainen diakoni Enonkosken kappeliseurakuntaan.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 25.1.2022 päättänyt, että määräaikaisen
diakonin virka laitetaan avoimeksi niin, että työn voisi aloittaa 1.9.2022.
Seurakunnan johtava diakoni ehdottaa, että määräaikaisen diakonin viran
hakuaika olisi huhtikuussa ja työhaastattelut pidettäisiin toukokuussa niin, että
valintapäätös ehtisi kirkkoneuvoston vahvistettavaksi sen kokoukseen
17.5.2022.
Kappalaisen päätösehdotus: Kappelineuvosto päättää määräaikaisen
diakonin viran hakuajasta ja työhaastattelujen ajankohdasta.
Päätös: Kappelineuvosto päätti, että määräaikaisen diakonin hakuaika on
2.5.-13.5.2022, haastattelut suoritetaan viikolla 21. Kirkkoneuvosto vahvistaa
valinnan kesäkuun kirkkoneuvostossa 6.6.2022.
19 § Tulevat tapahtumat kappeliseurakunnassa ja koko seurakunnassa
Seurakunnan tilaisuuksia ja tapahtumia voidaan jälleen järjestää normaaliin
tapaan, kunhan huomioidaan terveysturvallisuus.
Kappalaisen päätösehdotus: Tulevia seurakunnan tapahtumia ovat mm.
kappeliseurakunnan kinkerit vanhustentalojen kerhohuoneessa 15.3. klo 12,
vanhempainilta Enonkosken seurakuntatalossa 29.3. klo 18 ja lasten
hartaushetki Enonkosken kirkossa 17.5. klo 9.30. Olavinlinnassa pidetään su
3.7. klo 10 oopperamessu ja sinne on ilmainen bussikuljetus Enonkoskelta. Su
3.7. ei Enonkosken kirkossa ole jumalanpalvelusta. Savonlinnan seurakunta
järjestää viikonloppuna 13.8. - 14.8. Mielenkiintoinen elämä -tapahtuman,
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jossa ovat mukana mm. piispa Seppo Häkkinen, Pekka Simojoki ja Lauri Late
Johansson. Torstai 3.11.2022 Jukka Salminen konsertoi koululla ja illalla srktalolla klo 18.00. Tämän konsertin kulut ja yöpyminen kustannetaan
lähetyksen testamenttivaroista. Tuikkasten konsertti mahdollisesti syyskuulla.
Päätös: Kappalaisen esittelemät tapahtumat merkittiin kappelineuvoston
tietoon saatetuiksi.
20 § Aluekappalaisen lähtömessu ja lähtöjuhla
Enonkosken aluekappalainen Pekka Auvinen siirtyy eläkkeelle 1.8.2022.
Hänen viimeinen työpäivänsä on 18.5. ja hän jää vuosilomalle 19.5.2022.
Kappalaisen päätösehdotus: Kappalainen kertoo lähtömessun kaavasta ja
lähtöjuhlan ohjelmasta ja kysyy kappelineuvoston mielipidettä niistä ja
ehdotuksia messun kaavan ja lähtöjuhlan ohjelman suhteen. Kappelineuvosto
sopii omalta osaltaan messun palvelutehtävistä ja omasta ohjelmavastuustaan
eläkkeellesiirtymisjuhlassa.
Päätös: 15.5.2022 jumalanpalvelus klo 10.00. Virsikirjat jakavat Petri Reiman
ja Minna Heiskanen. Kirkossa lukijoina Ritva-Kaarina Järveläinen ja Touko
Ahokas. Tämän jälkeen juhla seurakuntatalolla. Tarjoilut tilataan
Maitolaiturilta. Juhlaohjelmassa mm. juhlaruokailu, alku- ja loppuvirsi,
kappelineuvoston pj. tervehdys, kirkkoherran juhlapuhe, kuoron esiintyminen,
seurakuntalaisen puheenvuoro, aluekappalaisen Pekka Auvisen puheenvuoro
ja kunnan edustajan puheenvuoro.
21 § Muut asiat
---22 § Tiedoksi
---23 § Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätös: Seuraava kokous 5.4. 2022 klo 15.00.
24 § Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.36
Ohjesääntö 14 §
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä
oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.

