AVONLINNAN SEURAKUNTA
Enonkosken kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA
31.1.2022

Kokousaika

31.1. 2022 klo 15.00-

Paikka

Enonkosken seurakuntatoimisto

Läsnä

Helena Liukko
x
Pekka Auvinen
x
Touko Ahokas
x
Minna Heiskanen
Ritva-Kaarina Järveläinen x
Riitta Parttimaa-Redsven x
Petri Reiman
x
Heli Muhonen
Sammeli Juntunen

Asiat

Pöytäkirjan allekirjoitus

Pöytäkirjan
tarkastus:

-

sivu
1

-

puheenjohtaja
aluekappalainen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri
jäsen
talousjohtaja
kirkkoherra

§§ 1-12

______________________
Helena Liukko
puheenjohtaja

_______________________
Riitta Parttimaa-Redsven
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu
nimikirjaimillamme.
Enonkoski 31.1.2022
________________________
Ritva-Kaarina Järveläinen
pöytäkirjan tarkastaja
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1 § Kokouksen avaus
Aluekappalainen pitää hartauden ja puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Aluekappalainen piti hartauden, jonka jälkeen puheenjohtaja avasi

kokouksen.
----2 § 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.
-----3 § 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 Riitta
Parttimaa-Redsven.
----4 § Kokouksen asialistan/esityslistan hyväksyminen
Kappalaisen päätösehdotus: Kokouksen asialista hyväksytään
työjärjestykseksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin päätökseksi.
----5 § Kevät-, kesä- ja syyskauden tilaisuuksien järjestäminen
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Korona-pandemian vuoksi seurakuntatyön ja tilaisuuksien suunnittelussa on
varauduttava siihen, että suunnitelmia saatetaan joutua muuttamaan ja
tilaisuuksia perumaan korona rajoitusten vuoksi. Kappelineuvosto kuitenkin
tekee suunnitelmat tilaisuuksista kevät-, kesä- ja syyskaudelle.
Kappalaisen päätösehdotus: Jumalanpalveluksia järjestetään säännöllisesti.
Sunnuntaina 6.2. messussa saarnaa Urpo Karjalainen Herättäjä-yhdistyksestä
ja sunnuntaina 10.4. Esa Kosonen Kristus yhdistää ry:stä. Sunnuntaina 10.4.
messun jälkeen seurakuntatalossa on kirkkokahvit ja seurat. Aluekappalainen
ja kanttori pitävät messun Enonkosken luostarissa sunnuntaina 13.2. klo 13 ja
sunnuntaina 6.3. klo 13. Enonkosken kirkossa on lasten hartaushetki tiistaina
22.2. klo 9.30 ja tiistaina 17.5. klo 9.30. Tiistaina 22.2. klo 12 alkaen on
kirkossa pop up -vihkimistapahtuma. Tiistaina 1.3. klo 10–12
hernekeittolounas seurakuntatalossa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Kinkerit
vanhustentalojen kerhohuoneessa pidetään tiistaina 15.3. klo 12.
Mahdollisesti järjestetään Eläkeliiton kanssa yhdessä Toukosiunaustapahtuma toukokuussa. Yhteistyössä eri yhdistysten kanssa järjestetään
heinäkuussa kotiseutukirkkopyhä ja lokakuussa vanhusten kirkkopyhä ja
samalla sadonkorjuun kiitoksen kirkkopyhä.
Päätös: Edellä mainitut kappalaisen esittelemät tapahtumat merkitään
tiedoksi.
6 § Kappelineuvoston lipaskeräyksen järjestäminen yhteisvastuukeräyksessä
Vuoden 2022 yhteisvastuukeräyksen teema nostaa esiin nuorten ahdingon ja
yksinäisyyden kokemuksen korona-aikana. Keräystuoton kannalta
lipaskeräykset ovat korona-aikana tärkeässä roolissa.
Kappalaisen päätösehdotus: Kappelineuvosto järjestää Enonkosken Saleen
ja/tai Maitolaiturille yhteisvastuukeräyksen lipaskeräyksenä. Asiasta sovitaan
lähetyssihteeri Titta Hämäläisen kanssa.
Päätös: Kappalaisen esityksen mukaisesti.
7 § Aluekappalaisen lähtömessun ja lähtöjuhlan järjestäminen
Enonkosken aluekappalainen Pekka Auvinen siirtyy eläkkeelle 1.8. 2022.
Hänen viimeinen työpäivänsä on 18.5. ja hän jää vuosilomalle 19.5.
Kappalaisen päätösehdotus: Kappelineuvosto keskustelee lähtömessun ja
lähtöjuhlan ajankohdasta ja järjestelyistä.
Päätös: Enonkosken aluekappalainen Pekka Auvisen eläkkeellesiirtymisjuhla
pidetään sunnuntaina 15.5.2022. Messu on kirkossa klo 10 ja juhla
seurakuntatalossa messun jälkeen. Mukana palvelutehtävissä kirkkoherra
Sammeli Juntunen, kappeliseurakunnan työntekijät ja kappelineuvoston
jäsenet.
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8 § Uuden aluekappalaisen valintaprosessin aloittaminen
Enonkosken aluekappalainen Pekka Auvinen on irtisanoutunut virastaan
siirtyäkseen eläkkeelle 1.8.2022 lukien. Enonkosken kappeliseurakunnan
ohjesäännön (3.12.2014) 12 § mukaan kappelineuvoston tehtävänä on valita
kappalainen ja antaa kirkkoneuvostolle lausunto henkilökuntaa
kappeliseurakunnan toimintaa varten osoitettaessa tai valittaessa.
Kokouksessaan 7.12.2021 Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvosto kehottaa
Enonkosken kappelineuvostoa ryhtymään toimiin uuden kappalaisen
valitsemiseksi jo maaliskuussa 2022. Uusi aluekappalainen aloittaisi vs.
aluekappalaisena toukokuussa 2022 (jolloin Pekka Auvinen jää pitämään
kertyneitä vuosilomia) ja sen jälkeen virassa 1.8.2022 alkaen.

Kappalaisen päätösehdotus: Enonkosken kappelineuvosto ryhtyy toimiin
uuden kappalaisen valitsemiseksi.
Päätös: Tuomiokapituli laittaa haun vireille istunnossaan 8.2.2022. Hakijoiden
haastattelu pidetään 5.4.2022. Enonkoskella.
9 § Testamenttivarojen käyttö
1. Kappelineuvosto on kokouksessaan 11.10.2021 § 42 päättänyt, että
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. Vuosittain
varataan työntekijän palkkaamiseen n. 50 000 € ja muuhun diakoniatyöhön
10 000 €.
2. Osuus nimikkoläheteille ja -kohteille (kappelineuvoston kokous 11.10.2021
§42)
a) Etiopian nimikkolähetit Miika ja Sofia Korppi 1000 €, Israelin Ebenezervanhainkoti 1000 € ja Internet lähetystyö Japanissa 1000 €.
b) Viron raamattu- ja lähetyskurssin tukeminen nuortenkeskuksen kautta
2000 €.
c) Muut tapahtumat ja kuljetukset 3000 €.
Kappalaisen päätösehdotus: 1. Määräaikaisen diakonin viran haku
etenee hakuun ja työntekijä aloittaisi 1.9.2022. Enonkosken
kappeliseurakunnassa. 2.a) Toimeenpannaan maksuun lahjoitukset
nimikkokohteisiin. 2.b) Toimeenpannaan maksuun lahjoitus Viroon.
c) – Pyydetään Jukka Salminen konsertoimaan Enonkoskelle (sekä
koululle että kirkkoon/seurakuntatalolle) viikolla 44.
- Hankitaan 1.luokan päättäville lapsille Kuvaraamatut keväällä 2022.
Päätös: Kappalaisen esityksen mukaisesti.
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---10 §Tiedoksi
Pyydetään sairaalapastori Jaana Pajua kertomaan seurakuntalaisille
sairaalasielunhoidosta syksyllä 2022.
Tiedustellaan Perheasiainneuvottelukeskukselta Perheilta-tapahtumaa maaliskuulle tai
huhtikuulle 2022.
Kappelineuvostojen ja piirineuvostojen tapaaminen on ke 4.5.2022 Punkaharjulla.
11 § Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätös: Seuraavan kokouksen ajasta sovitaan myöhemmin.
12 § Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.34.
Ohjesääntö 14 §
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä
oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.

