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MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA                      PÖYTÄKIRJA           1/2016  

Kappelineuvosto                                                           18.2.2016 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

 

 

KAPPELINEUVOSTON KOKOUS 

 

AIKA torstai 18.2.2016 klo 18.00 – 20.15 

 

PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3    

                             läsnä/poissa 

OSALLISTUJAT Astola, Matti  kappalainen, puheenjohtaja (x) 

 Kaitainen, Markku kappelineuvoston jäsen  (x) 

Kataikko, Leena  -"-  , varapuheenjohtaja (x) 

Oikarinen, Toini  -"-              (x) 

Pakkanen, Helena  -"-  (x) 

Suoknuuti, Kari  -"-  , sihteeri  (x) 

Tenkanen-Salmela, Riitta  -"-  (–) 

Tanska, Juha  kirkkoherra   (–) 

Kivelä, Arto  kirkkoneuvoston edustaja  (x) 

Tulkki, Eini  kappelineuvoston varajäsen (x) 

 

 

 

§ 1. KOKOUKSEN AVAUS 

 

Kappalainen Matti Astola avasi kokouksen.                 

 

 

 

§ 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Kokouskutsu esityslistoineen on postitettu kappelineuvoston jäsenille ja 

muille kokouksessa läsnä oloon oikeutetuille viimeistään viisi päivää 

ennen kokousta (kappelineuvoston ohjesääntö 7 §). KL 7:4-6:n mukaan 

seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet 

jäsenistä on saapuvilla. 

   

Kappelineuvoston päätös: 

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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§ 3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAJAN 

MÄÄRÄÄMINEN 

Esitys: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa 

olevat Markku Kaitainen ja Leena Kataikko. 

 

Esitetään, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville 

seurakunnan kotisivuille. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa 

olevat Markku Kaitainen ja Leena Kataikko. 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville seurakunnan 

kotisivuille. 

 

 

 

§ 4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto käyttänee esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 

 

 

KÄSITELLYT ASIAT § 1 – 9 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

   

  Matti Astola   Kari Suoknuuti 

  puheenjohtaja  sihteeri 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS 

 

 Miehikkälän seurakuntatoimistossa 19.2.2016 

  

 

 

 Markku Kaitainen  Leena Kataikko 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
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§ 5. KAPPELINEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 

 

Kappelineuvoston ohjesäännön 13 §:n mukaan kappelineuvoston on 

annettava kirkkoneuvostolle vuosittain kertomus kappeliseurakunnan 

edellisen vuoden toiminnasta. Liite nro 1. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto antanee kirkkoneuvostolle kappeliseurakunnan 

toiminnasta liitteen mukaisen toimintakertomuksen. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Kappelineuvosto antaa kirkkoneuvostolle kappeliseurakunnan 

toiminnasta liitteen mukaisen toimintakertomuksen. 

 

 

 

§ 6. MIEHIKKÄLÄN KAPPELINEUVOSTON LAUSUNTO TOIMISTOJEN 

AUKIOLOAJOISTA KAPPELEISSA 

 

Kirkkoneuvosto 28.1.2016 § 7 

 

Palvelutoimistojen aukioloajat kappeleissa 

 

Virolahden kappeliseurakunnan toimistosihteeri jää eläkkeelle elokuussa 

2016. Seurakunnassa työskentelee tällä hetkellä kymmenen 

toimistotyöntekijää. Henkilöstösuunnitelman mukaan tavoitteena on 

31.12.2018 mennessä saada aikaan kahden työntekijän vähennys. 

 

Kappeleiden palvelutoimistojen työntekijöiden työnkuvaan kuuluu 

seurakuntalaisten palveleminen hautaus-, kaste ja vihkiasioissa. He 

tekevät virkatodistuksia ja sukuselvityksiä viranomaisia varten sekä 

silloin kun ehtivät myös sukuselvityksiä sukututkimusta varten. He 

hoitavat myös kappeleiden tiedotusta ja viestintää mm. tekemällä 

kirkolliset ilmoitukset, mainoksia sekä päivittävät kotisivuja. Tehtävänä 

on myös siirtää kaikki alueen hautatiedot sähköiseen järjestelmään. 

Virolahden osalta työ on saatu päätökseen syksyllä 2015. Miehikkälän 

osalta työ on vielä kesken.  

 

Virojoen toimipisteessä voidaan tällä hetkellä hoitaa myös Miehikkälän 

hautausasiat sekä laatia Miehikkälän sukuselvitykset. 
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Toimistotyöntekijöiden palaverissa on sovittu, että kirkollisten 

ilmoitusten teko, seurakuntalaisten palveleminen hautaus- ym. asioissa 

sekä virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen hoidetaan kappeleiden 

alueella. Muut tiedotuksen tehtävät siirtyvät Haminaan.  

 

Kun kaikki haudat on talletettu sähköiseen järjestelmään, myös 

Haminassa voidaan hoitaa Virolahden ja Miehikkälän hautausasioita. 

Sähköinen järjestelmä auttaa myös seurakuntapuutarhuria löytämään 

tarvittavat tiedot omalta työpisteeltään eikä ole tarvetta käydä paikan 

päällä niin usein. 

 

Seurakunta on palkannut tarvittaessa työhön tulevan työntekijän 

opettelemaan palvelutoimiston tehtäviä ajalla 1.3.-30.4.2015. Sen jälkeen 

hän pystyy hoitamaan kappeleiden palvelutoimistoja loma-aikoina sekä 

työntekijöiden muiden poissaolojen aikana. 

 

Ehdotus, talousjohtaja   

Kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun palvelutoimistojen 

aukioloajoista sekä niiden vaikutuksesta palveluun ja toimintaan. 

 

Päätös 

Kirkkoneuvosto pyytää kappelineuvostoilta lausunnon kappeleiden 

palvelutoimistojen aukioloajoista seurakuntalaisten palvelun 

kannalta. Alustavan suunnitelman mukaan Virojoen toimisto olisi 

avoinna maanantaina, keskiviikkona ja torstaina klo 9-12 ja 

Miehikkälän toimisto tiistaina ja perjantaina klo 9-12. 
 

Miehikkälän kappelineuvosto 18.2.2016 § 6 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto antaa kirkkoneuvostolle pyydetyn lausunnon. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Keskustelun kuluessa tehtiin kaksi kannatettua esitystä. 

 

Kappelineuvosto esittää kantanaan, että Miehikkälän toimiston parhaat 

toimistoajat olisivat maanantaina ja perjantaina klo 9-12. Toissijaiset 

toimiston toimistoajat olisivat tiistaina ja perjantaina klo 9-12. 

Kappelineuvosto äänesti asiasta. Tämä esitys voitti äänin 5–2. Esitystä 

kannattivat Astola, Kaitainen, Oikarinen, Pakkanen ja Suoknuuti. 
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Vähemmistön (Kataikko, Tulkki) kanta oli, että Miehikkälän toimiston 

olisi oltava auki maanantaina ja perjantaina. 

 

 

§ 7. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

Miehikkälän kunnan ja Miehikkälän kappelineuvoston yhteisen 

seppeleen laskijaksi valittiin:  

13.3.2016 talvisodan päättymisen muistopäivä Kari Suoknuuti  

27.4.2016 Kansallinen veteraanipäivä   Helena Pakkanen  

15.5.2016 Kaatuneiden muistopäivä   Markku Kaitainen. 

 

Kappelineuvosto esittää, että kappeliseurakuntien kuolleiden, kastettujen 

ja vihittyjen jäsenien nimet tulisi julkaista maakuntalehdessä, Kymen 

Sanomissa, jotta kaikki seurakunnan jäsenet olisivat samanarvoisia. 

 

 

§ 8. ILMOITUSASIAT 

Ei ilmoitusasioita. 

 

 

§ 9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15 ja antoi kirkkolain mukaisen 

oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. 


