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Aika:

Torstai 2.9.2021 klo 14.00

Paikka:

Pertunmaan seurakuntatalo, Kirkkotie 2 b

JASENET

läsnä

poissa

VARAJIISENET

Miia Hämäläinen

X

Marjatta Nikkinen

RailiToivonen

X

Marja Siren

Aini Pöyry

X

Kirsi Vekkeli

Tiina Hölttä

X

Liisa Lehto

Raimo Mattila

X

Tenho Volanen

Markus Montin

X

Kari Honkanen

Heimo Tuukkanen

X

Markku Pöyry

Esko Kilpinen

X

Harri Hautala, seurakuntapastori
MUUT OSALT¡STUJAT

läsnä

läsnä

poissa

Markku Laine

porssa

x

Heli Riittinen, nuorisotyönohjaaja

X

Annukka Salmivaara, diakonissa

X

Tomi Poikkimaa, seu

X

mesta ri

Suvi Uotinen, lastenohjaaja

X

Nina Tuomi, viestintä- ja talousvastaava

X

Ann-Maa rit Joenperä, kirkkoherra
Ma

porssa

X

Veera Heino, kanttori

ra ku nta

läsnä

X

rjatta Nikkinen, kirkkoneuvoston
X

edustaja

Allekirjoitukset
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puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Harri Hautala, sihteen

Pöytäkirjan tarkastus
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Pöytäkirja on nähtävänä Pertunmaan kappeliseurakunnan toimistossa toimiston aukioloaikoina.
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Hartaus:

HarriHautala,seurakuntapastori

s2$

Kokouksen avaus

Esitys:

Kappelineuvoston puheenjohtaja avaa kokouksen klo 14:00

Päätös:

Hyväksyttiin.

s3$

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys:

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina jäsenille ja työntekijöille 25.8.2021

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

s4$

Pöytäkirj antarkastaj ien valinta

Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastaj aa.

Päätös:

Valittiin Raili Toivonen jaAini Pöyry.

ss$

Pöytäkirjan nähtävillä olosta päättäminen

Esitys:

Kokouksen pöytäkirj a tarkastetaan kokouksen päättyessä. Tarkastettu j a hyväksytty
pöytäkirja pidetään julkisesti n¿ihtävillä Pertunmaan kappeliseurakunnan toimistossa
toimiston aukioloaikoina 3.9.-3.10.2021. Pöytäkirja toimitetaan tiedoksi Mäntyharjun
seurakunnan kirkkoneuvostolle.

Päätös:

Hyväksyttiin.

s6$

Kokouksen työj ärj estyksen hyväksyminen

Esitys:

Hyväksytään tämä kokouskutsu kokouksen työj ärjestykseksi.

Päåitös:

Hyväksyttiin.

s7$

Tulevaa toimintaa

Esitys:

Haravointitalkoot j ärj estetään P ertunmaalla 2. I 0 .2021 . Keskustell aan
kappelineuvostolaisten ja työntekijöiden osallistumisesta tapahtumaan. Keskustelu:
Sonja: Mukana Harri Hautala, keittolounas ja kahvi. Oma harava mukaan. Lapsille
järjestetty ohjelmaa. Leijonat esittäytyvät ja ohjeistavat arkun kantamisessa.
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Mainoksia laitettu hautausmaiden porteille ja ilmoitus someen. Kunnan
tapahtumakalenteriin ilmoitus. Kappelineuvostolaiset paikalle mahdollisuuksien
mukaan.
Varhaiskasvatus: (Suvi Uotinen) Joenperä: Tilanne toistaiseksi auki. Pertunmaan
kohdalla ohjelmaa mietittävä uudelleen.

Nuorisotyö: (Heli Riittinen) Varkka-illat alkavat parillisina viikkoina 24.9. alkaen,
kaksi vapaaehtoista mukana, aika 1 8- 1 9 : 3 0. Keskusteltiin kouluunlähtevien
siunaamisen ajankohdasta. Todettiin ilta-ajankohta työntekijäresurssien ja ajankäytön
vuoksi välttämättömäksi. Vastaisuudessa alkaa kello 1 8 : 3 0.
Nuorteniltoja tulossa kolmena lauantaina yksi kuukaudessa. 8.11. isien ja lapsien ilta,
yhdessä puuhailua. Perheiden jouluaskarteluag.T2., Suvi varhaiskasvatuksesta
toivottavasti mukaan. Vauvasta vaariin kaikenikäisille.
Toimintapäivä pienille ja isoille omina kahtena ryhmänä syyslomallamaanantaina ja
tiistaina, mukana liikuntatoimi.
LAPE-kokouksessa suunniteltiin toiminnallista perheryhmäääitija lapsi sekä isä ja
lapsi toiminnaksi perheiden tueksi. Tavoitteena kontaktien luominen perheiden
välille. Pilotoidaan suljettuna ryhmänä.

Koulun aloitusjumalanpalveluksesta annettu ehdotus koululle. Hartauksia ja
hartauspolkuj a tulossa koululaisille.
Mikkelinpäivän messu klo 17:00.
Isoskouluun tulossa 8 nuorta, kaikki tyttöjä.
Diakonia j a lähetys : (Annukka Salmivaara) Syksyllä diakoniapuolella
työntekijävajetta,Annukkaa tarvittaneen Mäntyharjulla. Perustyö, eli yksilöiden
kohtaaminen j a kotikäynnit pyritään turvaamaan. Lokakuussa syntymäp
juhlakonsertti 70-75-80-85-90 vuotiaille Pertunmaan 30.10 klo 14 kirkossa Jaana
Pöllänen esiintyy. Kutsuja 500 koko seurakuntaan (111 Pertunmaan kirkkoon, jossa
omansa) postitetaan. Lokakuussa vanhusten viikko vko 40. Kahvikerho kerran
kuussa tarkoitus alkaa lokakuussa I 5. 1 0. (ennen joka toinen vko). Ensimmäisenä
adventti sunnuntaina adventtij uhla mes sun j älkeen I ähetyspiiri mukana
puuronkeito ssa toivottavasti, viesti ä viedään. 4 . 1 2. v ap aaehtoi sten
kiitosjuhlakonsertti Mäntyharjun kirkossa. Joulua suunniteltu Kaiken kansan
joulujuhla 17 .12. Joenperä: Koronatilanne näyttää mahdollistavan isompien
tap ahtumien j ärj estämi sen, mutta valppaana oll aan.
Tiedotus : (Nina Tuomi) Siirretään myöhemmin käsiteltäväksi.

Yleinen seurakuntatyö: Keskustelua kappeliseurakunnan alueen toiminnasta ja sen
kehittämisestä: (Harri Hautala) Tutustuminen käynnissä. Perustoiminnan lisäksi
viikkotoiminnan aloittaminen, matalan kynnyksen kohtaamiset, piiritoiminta.
Tavoitettavuus. Suunniteltiin papin kohtaaminen 16.9. klo 16:00 laavulle, jossa voi
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jakaa ideoita toiminnan kehittämiseksi.

Veljespirtin asumiskokeilu: (Harri Hautala) Seurakunnalle sovittu vetovastuu 11.9.
klo 13-15. Ollut jopasatakävijää. MiiajaRaili,Aini jospääsee. T0pullaapaistetaan.
Veeran terveiset (Joenperä): Messuun musiikillisia kokonaisuuksia. Ehtoollista

jakamaan kaksi paria, kaksi tekstinlukijaa, Miia lupautui lukemaan tekstit. Kahvit
messun jälkeen, kirkkohenan puhe, kappelineuvostolta puhe, kanttori Eero laulaa.
24.10. nallekirkko Pertunmaalla, voisiko kappelineuvosto kustantaa lapsille 15
kappaletta lastenl aulukirj aa.
Päätös:

Merkitään tiedoksi.

s8s

Ilmoitusasiat / muut asiat
-Kirkkoherran tiedotuksia (Joenperä): Mäntyharjulla 2I.ll. piispanmessu, jonne
Pertunmaalta kuljetus. Kyseessä on juhlamessu remontin päätteeksi. Mäntyharjun
kirkon 2gQ-vuotisjuhla ensi vrlonna. 18.11. klo 15:00 piispa jututtaa virkamiesjohtoa
ja kello 17:00 kahvit seurakuntatalolla, luottamushenkilöt ja työntekijät kutsutaan.
Traktorinhankinta neuvottelui ss a työntekij öiden kesken j a viedään
kirkkoneuvostolle. Ensi vuoteen mennessä hankitaan.
-S
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-Kirkon matto uusittavissa? Hintatiedusteluita on tehty. Pyydettiin palauttamaan asia
keskusteluun ja etenemään.
-Tomi: Ulkokameroita varten kaapeliojat kaivettu ja valmiina. Sisäänkäyntejä
valvotaan kameroin. Joenperä: uudistuksia valvontaan tehty ja keinoäly käytössä.
Valokuitukaapeliparantaayhteyksiä. Maalauskartoitusta on tehty kesän aikana ja
pikaisia toimenpiteitä tehdään. Pyöröharjun hautausmaan aita niin huonossa
kunnossa, ettei uutta maalausta, vaan uusitaan kokonaan'
-Palveluvuorolista pidetään voimassa. Kappeliseurakunnan vapaasti valittavia
kolehtikohteita ehdotettavissa.
-Säästösyistä printtilehteen ei merkitä jumalanpalvelusten toimittajia. Tiedot netistä

löydettävissä j a luettavissa.
-Puuvaja maalattu. Kiitos vapaaehtoisille.

ses

Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kappelineuvoston kokous pidetään 28.1 0.2021

60$

Kokouksen päättäminen
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Puheenjoht

61 $
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kokouksen kello

1

5 :5

3

Muutoksen haku
Kappelineuvoston päätöksiin voidaan hakea muutosta Mäntyharjun
kirkkoneuvostolle tehtävällä oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa
on säädetty.
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