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MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA                      PÖYTÄKIRJA           6/2016  

Kappelineuvosto                                                             21.11.2016 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

 

 

KAPPELINEUVOSTON KOKOUS 

 

AIKA maanantai 21.11.2016 klo 18.00 – 20.00  

 

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  -"-  ( x ) 

Tanska, Juha  kirkkoherra   ( – ) 

Kivelä, Arto  kirkkoneuvoston edustaja  ( x ) 

 

   

 

§ 49. KOKOUKSEN AVAUS 

 

Puheenjohtaja kappalainen Matti Astola avasi kokouksen.                                         

 

 

 

§ 50. 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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§ 51. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAJAN 

MÄÄRÄÄMINEN 

Esitys: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa 

olevat Riitta Tenkanen-Salmela ja Markku Kaitainen. 

 

Esitetään, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville 

seurakunnan kotisivuille. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 

 

 

§ 52. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto käyttänee esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 

 

 

KÄSITELLYT ASIAT § 49 – 58  

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

   

  Matti Astola   Kari Suoknuuti 

  puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS 

 

  Miehikkälän seurakuntatoimistossa 22.11.2016 

  

 

 

  Riitta Tenkanen-Salmela  Markku Kaitainen 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
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§ 53. MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNNAN JUMALANPALVELUS- JA 

KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE 1.1.2017 – 31.3.2017 

 

Liitteenä jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma tammi-maaliskuun 

2017 ajalta. Liite nro 1. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto hyväksynee otsikkosuunnitelman Miehikkälän 

kappeliseurakunnan osalta tammi-maaliskuun 2017 ajalta. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen muutetun liitteen nro 1 mukaisena. Pöytäkirjan liite 

nro 1. 

 

 

 

§ 54. MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNNAN LAHJAESINE 

 

Kappelineuvosto päätti kokouksessaan 8.9.2016 § 45 lahjaesineen 

hankkimisesta Miehikkälän kappeliseurakunnan ja kappelineuvoston 

käyttöön. Metallilautaset, joihin on kaiverrettu Miehikkälän kirkon kuva, 

on hankittu kello- ja kultaliike Taimiston kautta. Lautasia tilattiin 20 kpl 

yhteishintaan 950 euroa. Lautasia voidaan käyttää seinälautasina tai 

pöydällä tukijalustan avulla. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto merkitsee tiedoksi kaiverrettujen lautasten saapumisen. 

 

Kappelineuvosto päättää, että lautasia jaetaan Miehikkälän 

kappeliseurakunnan lahjoina ja huomionosoituksina. Lautanen on 

kappeliseurakunnan arvokkain huomionosoitus. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 
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§ 55. MIEHIKKÄLÄN LEIKKIKERHO 

 

Miehikkälän kappelineuvosto on käsitellyt kerhoasiaa kokouksissaan 

26.5.2016 ja 21.6.2016. Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 

kappelineuvoston tekemän aloitteen pohjalta. 

--- 

Kirkkonsto 17.11.2016 § 132. 

Valmistelija: Juha Tanska p. 050 594 3892 

Miehikkälässä on toiminut kappelineuvoston määrärahan turvin syksyn 

2016 leikkikerho, jota ohjaa tuntipalkkainen ohjaaja yhteistyössä 

vanhempien kanssa. Määräraha kattaa syksyn 2016 palkkakulut. Kerho 

on kokeilu, joka johtuu siitä, että varsinaiseen päiväkerhoon kaudelle 

2016–2017 ei lapsia Miehikkälästä määräaikaan ilmoittautunut riittävän 

montaa. Kirkkoneuvoston on tarpeen päättää kerhon tulevaisuudesta nyt, 

kun kokemusta hankkeesta on kertynyt noin kolmen kuukauden ajalta. 

Päätöksessä tulee ottaa huomioon lapsivaikutusten arviointi.  

KJ 23:3 § (9.5.2014/417) 

Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen 

valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. 

Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa 

ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. 

Kirkkoneuvoston on tarpeen kuulla ennen päätöstään seurakunnan lapsi- 

ja perhetyöstä vastaavaa viranhaltijaa. 

Ehdotus 

Kirkkoneuvosto kuulee lapsityön vastaavaa viranhaltijaa ja  

a) käy periaatekeskustelun varhaiskasvatuksen mahdollisuuksista 

tulevaisuudessa kehittää työtä ja toteutusta yhdessä perheiden 

kanssa, sekä 

b) päättää Miehikkälän leikkikerhon tulevaisuudesta 

  

Päätös 

a. päätettiin, että pyritään kaudella 2017-2018 turvaamaan yksi 

päiväkerho kaksi kertaa viikossa kahden työntekijän työpanoksella 

kappeleiden alueella ja kehitetään muuta kokoavaa 

varhaiskasvatuksen toimintaa yhdessä kappeleiden vanhempien 

kanssa 
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b. päätettiin jatkaa Miehikkälän leikkikerhoa kevätkauden 2017, jos 

nykyinen työntekijä suostuu tehtävään, palkka maksetaan 

päiväkerhon tehtäväalueelta 

c. päätöksessä tuotiin esille lapsivaikutusten arviointi 

 

Anna Kinnunen ja Mia Rautamies poistuivat kokouksesta päätöksenteon 

jälkeen klo 19.50. 

--- 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätöksen 

kerhoasiassa. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 

 

 

 

§ 56. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

Ei muita asioita. 

 

 

§ 57. ILMOITUSASIAT 

 

Ei ilmoitusasioita. 

 

 

§ 58. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

  

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi kirkkolain mukaisen 

oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. 


