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Käsiteltävät asiat
11 §
Kokouksen avaus
Tuomas Niskanen avasi kokouksen alkuhartaudella.
12 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu toimitetaan jäsenille ja kokouksessa läsnäoloon oikeutetuille viimeistään viisi päivää ennen
kokousta.
ESITYS: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösehdotus

13 §
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
ESITYS: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, vuorossa ovat Mona Riihilahti ja Ari
Anttila. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösehdotus
14 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
ESITYS: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösehdotus

15 § Kappeliseurakunnan kolehtilistan vahvistaminen kesä-syyskuulle 2016
Keväällä kappelineuvoston kokoontumiselle ei ollut muita asioita, kuin kesän kolehtilista. Siksi
puheenjohtaja esitti kolehtikohteet tekstiviestillä kappelineuvoston jäsenille toukokuussa viikolla
19. Silloin kohteiksi ehdotettiin 10.7. KEVA –kerho Rämäläiset, sekä 21.8. kappeliseurakunnan
omat lähetyskohteet. Kaikki kappelineuvoston jäsenistä vastasivat ehdotukseen myöntyvästi.
Kolehdit on kerätty kesän aikana valittuihin kohteisiin.
ESITYS: Kappelineuvosto vahvistaa kolehtilistan kesä-syyskuu 2016 kappeliseurakunnan omat
kolehtikohteet.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösehdotus
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16 § Kappeliseurakunnan kolehtilistan hyväksyminen syys-joulukuulle 2016

Kappelineuvosto nimeää itse kauden vapaille pyhille kaksi kohdetta.
ESITYS: Valitaan kolehtikohteeksi 4.12. Herättäjä-Yhdistys. Tuona pyhänä kappeliseurakunnassa
on kutsuttuna saarnaajana Herättäjä-Yhdistyksen pappi ja messun jälkeen Siionin virsiseurat.
Toiseksi kolehtikohteeksi valitaan 11.12. kappeliseurakunnan lähetystyönkohde Tankin Kristillinen
sairaala Pakistanissa. Kyseinen pyhä on eläkkeelle lähtevän diakoni Sirkka Kekin lähtöjuhla ja
kohde on hänen toiveensa. Molemmat kolehtikohteet ovat vapaita kolehtikohteita ja siten
valittavissamme.
Lisäksi 2.10. vietämme yhteisen perhemessun Myrskylän seurakunnan kanssa Myrskylässä, jossa
voi osallistua heidän silloiseen kolehtikohteeseen tai antaa tavaralahjan (lasten kenkiä ja saappaita)
Orimattilan vastaanottokeskuksen lapsille, jonka kappeliseurakunnan työntekijät huolehtivat
kohteeseensa. Tämä ei vaadi kolehtikohdekirjausta, sillä se on Myrskylän seurakunnassa tapahtuva
kolehtikohde.
PÄÄTÖS: Päätettiin valita kappeliseurakunnan kolehtikohteiksi 4.12. Herättäjä-yhdistys ja 11.12.
Tankin kristillinen sairaala Pakistanissa.
17 § Hautainhoitorahaston lakkauttaminen

ESITYS: Talouspäällikkö esittelee Artjärven hautainhoitorahaston lakkauttamisen.
PÄÄTÖS: Kappelineuvosto päättää lausunnon antamisesta seuraavassa kokouksessaan, johon
talouspäällikkö tuo esityksen asiasta.
18 § Kappelineuvoston sihteerin valinta
Kappeliseurakunnan seurakuntamestari Jouni Honkanen jättää tehtävänsä kappeliseurakunnassa
1.10.2016 lähtien. Hänet on valittu kappelineuvoston sihteeriksi koko kappelineuvoston
toimintakaudeksi.
ESITYS: Valitaan kappelineuvoston uusi sihteeri.
PÄÄTÖS: Seuraavaan, vuoden 2016 viimeiseen, kappelineuvoston kokoukseen päätettiin valita
sihteeriksi kanttori Martti Kuittinen.
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19 § Artjärven kappeliseurakunnan diakonin eläköityminen
Kappeliseurakunnan diakoni Sirkka Kekki jää eläkkeelle 1.1.2017. Viimeinen työpäivä on 13.11. ja
lähtöjuhla 11.12. messun yhteydessä. Seurakunta tekee henkilöstöstrategiaa tulevaisuutta ajatellen
ja miettii jokaisen eläköityvän työntekijän kohdalla, miten virkaa täytetään. Kappelineuvoston on
hyvä pohtia keskuudessaan omaa näkökulmaansa ja ehdottaa kirkkoneuvostolle omia
vaihtoehtojaan.
ESITYS: Keskustelua asiasta.
PÄÄTÖS: Kappelineuvosto ehdottaa vakituista kokoaikaista diakonin virkaa, jossa suurin osa
työajasta kappeliseurakunnan alueella.
20 § Kirkon etupenkkien poistaminen
Museovirastolle on lähetetty lausuntopyyntö kirkon etummaisten penkkirivien poistamisesta, jotta
kirkon kuoriosaan saisi lisää tilaa, esim. siunauksia ja kuoroja varten. Museovirasto vastasi mm.
seuraavaa:
”Museovirasto pitää mahdollisena etumaisen penkkirivin poistamista ja kuorikaiteen siirtämistä seuraavan
penkkirivin eteen. Luiskan uusi sijainti on lisäksi suunniteltava huolella osaksi kokonaisuutta ja tämä
kokonaissuunnitelma on lähetettävä Museovirastoon arvioitavaksi lausuntopyyntönä. Luiskan suunnittelun
yhteydessä on mahdollista tutkia myös korotetun kuorialueen laajentamista poistetun penkkirivin kohdalle.
Penkkien poistaminen ja luiskan siirtäminen ovat kirkkolain tarkoittamia olennaisia muutoksia, joiden
arviointi vaatii kokonaissuunnitelman.”

Puheenjohtaja siirsi asian talouspäällikölle. Miten asia etenee?
ESITYS: Keskustelua asiasta.
PÄÄTÖS: Asia etenee talouspäällikön vastuulla.
21 § Seurakuntakodin pihan muutostyöt
Seurakuntakodin etupihalla ovien edessä on kivillä pengerretty istutusalue, jossa kasvaa myös puu.
Pengerretty alue haittaa kulkue, esim. invataksilla on vaikeuksia päästä oven eteen. Samalla se
vaikeuttaa traktorilla tehtäviä lumitöitä ja hiekoitusta talviaikaan.
ESITYS: Pengeralue puretaan, puu (mänty) kaadetaan ja pengerkivet sekä istutukset käytetään
mahdollisuuksien mukaan muuhun piharakentamiseen kirkonmäellä.
PÄÄTÖS: Päätettiin, että mänty jää. Kavennetaan istutusaluetta tarpeen mukaan, pengerkivet
poistetaan ja käytetään mahdollisuuksien mukaan muuhun piharakentamiseen kirkonmäellä. Näin
seurakuntakodin pääsisäänkäynnin edustan puhtaanapito voidaan hoitaa koneellisesti ja mm.
invataksit pääsevät pääovelle asti.
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22 § Muut asiat
A. Kappeliseurakunnan uudet lähetystyökohteet
Kappeliseurakunnan vanhat kolehtikohteet olivat Suomen lähetysseuran:
- Nimikkokohde Pakistanin työalue
1000€
- Senegalin kummikohdesopimus
480€
- vapaaehtoinen stipendiaattisopimus
400€
Kappeliseurakunnan uudet lähetyskohteet ovat Suomen lähetysseuran:
- Tankin kristillinen sairaala Pakistanissa
1000€
- Senegalin kirkon koulutyö + kummityö
1000€
- Stipendiaatti, teologian opiskelija Demba Ndong
1000€
Kaikki kohteet ovat budjetoituja kohteita, lisäksi kohteille kerätään vapaaehtoisia tukia, esim.
vapaaehtoisella kahvirahalla kirkkokahvien yhteydessä. Sopimusten tarkistuspiste on toukokuussa
2018.
B. Kappeliseurakunnan kappalaisen viran hoitaminen:
Kappeliseurakunnan vs. kappalainen on valittu 1.10. emäseurakunnan kappalaiseksi.
Kappeliseurakunnan viranhaltija palannee virkaansa 31.12. Siksi vs. kappalainen anoo
kirkkoneuvostolta ja tuomiokapitulilta virkavapaata emäseurakunnan virastaan, jotta voi hoitaa
kappeliseurakunnan tehtävänsä loppuun 30.12. asti. Lokakuun kohdalta anomus on jo hyväksytty.
C. Kappelineuvoston seuraava kokous 27.10.2016 klo 18
D. Kiinteistöjen lohkominen. Ehdotetaan Maanmittauslaitokselle entisen Hautausmaa-kiinteistön uuden
kantaosan nimeksi Kirkonmäki.

23 § Oikaisuvaatimuksen jättäminen
Puheenjohtaja jätti oikaisuvaatimukseen.
24 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.

