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Aika:

Maanantai 21 .3.2022 klo 1 2.00

Paikka:

Pertunmaan seurakuntataloo Kirkkotie 2 b

JÄSENET

läsnä

Miia Hämäläinen

porssa
X

VARAJIISENET

Marjatta Nikkinen

läsnä

porssa

X

RailiToivonen

X

Marja Siren

X

Aini Pöyry

X

Kirsi Vekkeli

X

Liisa Lehto

X

Tiina Hölttä

x

Raimo Mattila

X

Tenho Volanen

X

Markus Montin

X

Kari Honkanen

X

Heimo Tuukkanen

X

Markku Pöyry

Esko Kilpinen

X

Markku Laine

Ha
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Ha uta

la, seura kuntapastori

X
X

X

MUUT OSALLISTUJAT

läsnä

Risto Jaakola, talouspää llikkö

poíssa

läsnä

X

Veera Heino, kanttori

X

Satu Kauhajärvi, diakonissa

X

Heli Riittinen, nuorisotyönohjaaja

X

Suvi Uotinen, lastenohjaaja

X

Nina Tuomi, viestintä- ja talousvastaava

X

Tomi Poikkimaa, seura kuntamesta ri

X

Sonja Vitika inen, kiinteistötyöntekijä

X

Allekirjoitukset

Toivonen, puheenjohtaja

Hautala, sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus
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Pöýåikirja on nähtävänä Pertunmaan kappeliseurakunnan toimistossa toimiston aukioloaikoina.
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Kahvit
Hartaus:

Harri Hautala, seurakuntapastori. Teksti Jes. 6:8.

1$

Kokouksen avaus

Esitys:

Kappelineuvoston puheenjoht qa

Päätös:

Kappelineuvoston puheenjohtaj a avasi kokouksen klo 12:20.

2$

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys:

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina jäsenille ja työntekijöille
t4.3.2022.

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3S

Pöytäkirj antarkastaj ien valinta

Esitys:

Valitaan kaksi pöýäkirjan tarkastaj aa.

raatos:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Marjatta Nikkinen ja Raimo Mattila.

4$

Pöytäkirjan nähtävillä olosta päättäminen

Esitys:

kokouksen.

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksen päättyessä. Tarkastettu ja hyväksýty
pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä Pertunmaan kappeliseurakunnan toimistossa
toimiston aukioloaikoina2I.3.-21.4.2022.Pö>¡ûäkirja toimitetaan tiedoksi
Mäntyharjun seurakunnan kirkkoneuvostolle.

raatos:

Hyväksyttiin.

s$

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys:

Hyväksýään tämä kokouskutsu kokouksen työj

Päätös:

Hyväksyttiin.

6$

Diakonissa Satu Kauhajärvi esittäytyy

Esittely:

$
Esittely:
7

u

'flü1

ärj

estýseksi.

Satu Kauhajåirvi on valittu Pertunmaan kappeliseurakunnan vs. diakonissan virkaan
äitiysvapaille siirtyneen Annukka Salmivaaran sijaiseksi. Satu esittäýyy vapaasti.

Poikkeusajat ja työalojen kuulumiskierros
ESSOTE purkaa osallistumisrajoitukset 14.3. alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että
viikosta 11 lähtien normaali viikkotoiminta kaikilla työaloilla voidaan aloittaa.
Kaikissa toiminnoissa on muistettava terveysturvallisuusohjeet. Työalojen työntekijät
kertovat työ aloj ensa kuulumi sia j a suunnitelmi a.

Kirjauksia: Pääsiäisohjelmaa
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ke 13.4. klo 18 Ahtisaama pertunmaan kirkossa. Hautala, Heino.
to 14.4. klo 18 Kiirastorstain iltamessu Pertunmaan kirkossa. Pertun laulajat,Hautala,
Heino. Palveluryhmänä kappelineuvosto. Ketkä tulevat? Raili jaAini lupautuivat.
pe 15.4. klo 1_3 Sanajumalanpalvelus Pertunmaan kirkossa. Ari Hyvöl ä,Hautala,Heino.
la 16.4' klo 18 Virsilauluilta Pertunmaan kirkossa, aiheena "Kaipáus". Hautala,Kantola.
su 17.4.klo 13 Pääsiäispäivän messu Pertunmaan kirkossa. Hautala, Heino.
Kirkkokahvit.

-

Kenttähartaus ja seppeleenlasku kansallisena veteraanipäivänä sankarihautausmaalla
27
Vappuna 1.5. nyhtöpossua messun jälkeen.

.4.klo

Il.

Suvi Uotinen: Perhekahvila toimii tiistaisin klo 10-13, päivåikerho on pari kertaakuukaudessa
perjantaisin ja muut perjantait menee vieraillessa päiväLodeissa, Keinulassa ja
Kuuttilassa.
Päivähoidon kanssa on sovittu kevätkirkko perjantaille 20.5 klo 9.30. perheriressu,
on27.3 ja
perheiden p ääsi säi saskartelullta 7 4.
.

Heli Riittinen: Lasten pääsiäiskirkko järjestetä an 13.4. klo 9:15 Pertunmaan kirkossa.
Ilta äideille
5.5. äideille ja lapsille yhteistä tekemistä. Rippikoululaiset yv-keräyksessä
tutustumassa.
Kouluvierailut jatkuvat, ryhmäyttämistä uusille oppilaille,
ýsiluokkalaisille yhteistä toimintaa.
Varkit peruuntuivat koronan takia, eivät jatku kev¿iällä, koska epävarmaatuieeko
ketään. Ensi
kerralla runsaan mainostuksen kera käyntiin. Nuorteniitoja kouiun jälkeen tulossa
muutamalle
iltapäivälle. Essoten_kanssa perheryhmä, kutsuryhmä, kotoonnuttiin laavulla
makkaranpaistoon,
toiminta j atkuu edell een P ertunmaalla kerran kuukaudes sa.
Risto Jaakola: Uusi pienkuormaaja otettu käyttöön, kupota; toimiva ja hyöyllinen
on ollut. Katos on

tarpeen, suunniteltu 30 neliöinen, joka rakennetaan vanhalle hautausmaátté.
On""tt rakennetaan

pieni taukotupa työntekijöille, mikä helpottaapainetta seurakuntatalon taukokäytöltä.
Suunnitelma
laaditaan Pertunmaan kirkon pintaremonttiavãrten;ulko-ovet kuntoon ja maalaus
korjattava sisältä
ja ulkoa.
Vitikainen: Ryrjy käytetty pesulassa. Vihkiryijy myös posun tarpeessa. Muistokivi
keskenmenneiden muistomerkin laattoj a varten as ennettu.

folja

I$

Palveluryhmät ja kinkeritoiminta

Esittely:
Kirjauksia:

Seurakuntapastori esittelee palveluryhmälistan ja ajatuksia kinkereiden järjestämiseen.
Kinkerit 15.6.2}22,järjestävänä tahona Eläkeliitto. Kinkerir kirkonkylällä ja
Kuortissa. Yksityiskodeissa vapaaehtoisia vai kouluilla yms? Viedään viestiä
eteenpäin.

e$

Siivoustalkoot laavulla

Esittely:

Lllwlla

olisi sopivaa järjestää keväiset siivoustalkoot, esimerkiksi toukokuussa,

jolloin laavu ympäristöineen siivottaisiin viihtyisäksi
Esitys:

y'¿

lt

kesää varten. Kahvit/hernesoppa

talkoolaisille (vapaaehtoiset) ja hartaus (seurakuntapastori Harri Hautala).
Kappelineuvosto sopii työntekijöiden kanssa työnjakoa ja sopivan ajankohdan
siivoustalkoille. saawtaan talkoisiin, ystävät ja naapurit mulaan.
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Päätös:

10$

Tiistaina 3.5. klo 17 järjestetään hautausmaan siivoustalkoot, jonka
keitto/kahvitarjoilu järjestetään laavulla, joka tulee myös siistityksi samana päivänä.

Ilmoitusasiat / muut asiat
Mäntyharjun kirkkoneuvo sto on kokouksess aan 2 5 . I I .2021 käsitellyt
kappelineuvoston ehdotuksen kirkollisten ilmoitusten erittelystä Pitäjänuutisissa.
Kirkkoneuvosto päättää, että pitäydytään nykyisessä ilmoituskäytännössä, paitsi
että kaikkien työntekijöiden nimet ja puhelinnumerot lisätään kirkollisiin
ilmoituksiin kaksi kertaa vuodessa. ILIITE 1, $ 124]
Pyydetään kirkollisiin ilmoituksiin selviä merkintöjä, että seurakuntalaiset
ymmärtävät.

Risto Jaakola. Palotarkastus suoritettiin onnistuneesti. EA-suunnitelmat tulevat
tuleviin työkokouksiin. Tilinpäätös tulee olemaan hyvä.
Satu Kauhajärvi: Pertunmaalla ruoka-apua jakaa SPR, jonka työntekijät hakevat ja
jakavat hävikkiruokaa maanantaisin ja keskiviikkoisin paikallisista kaupoista
(3kpl) ja täydentää sitä EU-ruualla (maaliskuun loppuun asti). Asiakkaitakäy
molempina päivinä 15-20 henkilöä, kesäaikaan våihän enemmän. Havaittu, että
viime aikoina ei paljoa ruokaa jaettavaksi ihmisille. Voisiko Operaatio Avoin Ovi
ry (Lahti) täydentää SPR:n apua? Toiminnanjohtaja Jarmo Teräsheimo kertoi, että
80e/kk ja voi hieman nousta, koska kuljetuskustannukset kasvaneet. Mäntyharjun
ruuanjako on organisoitu niin, että ViaDia tuo ruuan (hakee myös Avoimista ovista
Mikkeliin ja siitä eteenpäin). ViaDia ei kuitenkaan pysty toimittamaan
Pertunmaalle ruokaa, muttaAvoimet ovet ry voisi tuoda ruokaa suoraan
Pertunmaalle. Asikkalan seurakunnassa tulee ruoka Avoimista ovista ja käyttää
osan hävikkiruuasta yhteisöruokailujen tarjoiluihin ja muihin yhteisötilaisuuksiin.
Tässä olisi mahdollisuus vastaavaan myös Pertunmaalle, mahdollisesti
yhteistyössä eri tahojen kanssa. Ruuan hinta tulee todennäköisesti nousemaan, ja
vähävaraisille saattaa tulla vaikeuksia pärjätä taloudellisesti tämän vuoksi. Lisäksi
uskoisin, etiuätallä olisi pienentävä vaikutus srk:n ruokaosoitusten määrään.
Kappelineuvosto valtuuttaa Satu Kauhajärven sopimaan kokeilumuotoisesta
kuljetuksista esitetyllä rahamäärällä: 1OOelkk. Mikäli toimija edell¡tää kirjallista
sopimusta, sellainen laaditaanj a annetaan kirkkoneuvoston päätettäväksi.
Seurakunta harjoittanut kriisiapukeräystä Ukrainan hyväksi, KUA.
Pulierin rukoushuoneesta tarjotaan kappelineuvostolle ostettavaksi kehystettyä
kuvaa, 1 tai 3 kappaletta hintaan 50e/kp1.
Ostetaan yksi.

Kappelineuvosto lahjoittaa rotinaksi diakonissa Annukka Salmivaaralle lahjakortin
80e käsityöliike Talvikkiin.

Seuraavan kokouksen ajankohta

11 $

Kappelineuvoston seuraavan kokouksen ajankohdan sopivat Harri Hautala ja Miia

Päätös:
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Håimäläinen.

12s

Kokouksen päåittäminen
Puheenjohtýa päätti kokouksen kello

13S

I 3 : 52

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