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MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA                      PÖYTÄKIRJA           3/2016  
Kappelineuvosto                                                           21.6.2016 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 

 

KAPPELINEUVOSTON KOKOUS 

 
AIKA tiistai 21.6.2016 klo 18.00 – 19.50 

 

PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3    
                             läsnä/poissa 

OSALLISTUJAT Astola, Matti  kappalainen, puheenjohtaja (x) 
 Kaitainen, Markku kappelineuvoston jäsen  (–) 

Kataikko, Leena  -"-  , varapuheenjohtaja (x) 

Oikarinen, Toini  -"-              (x) 
Pakkanen, Helena  -"-  (x) 

Suoknuuti, Kari  -"-  , sihteeri  (x) 
Tenkanen-Salmela, Riitta  -"-  (x) 
Tanska, Juha  kirkkoherra   (–) 

Parjanen, Juha vs kirkkoherra  (x) 
Kivelä, Arto  kirkkoneuvoston edustaja  (x) 

Venäläinen, Anita  kappalainen, kutsuttuna 26 § ajan (x) 
Rautamies, Mia  vt lapsityönohjaaja, kutsuttuna 26 § ajan (–) 
 

 
 

§ 22. KOKOUKSEN AVAUS 
 
Puheenjohtaja kappalainen Matti Astola avasi kokouksen.                                    

 
 

 
§ 23. 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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§ 24. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAJAN 

MÄÄRÄÄMINEN 
Esitys: 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa 

olevat Riitta Tenkanen-Salmela ja Leena Kataikko. 
 

Esitetään, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville 
seurakunnan kotisivuille. 
 

Kappelineuvoston päätös: 
Esityksen mukainen 

 
 
§ 25. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 
Esitys: 

Kappelineuvosto käyttänee esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä. 
 
Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 
 

 
KÄSITELLYT ASIAT § 22 – 29 
 

ALLEKIRJOITUKSET 
 

   
  Matti Astola   Kari Suoknuuti 
  puheenjohtaja  sihteeri 

 
 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS 
 
 Miehikkälän seurakuntatoimistossa 22.6.2016 

  
 

 
 Riitta Tenkanen-Salmela  Leena Kataikko 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 

 
 

 



 3 
 
MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA                      PÖYTÄKIRJA           3/2016  
Kappelineuvosto                                                           21.6.2016 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 

 

§ 26. PÄIVÄKERHOT MIEHIKKÄLÄSSÄ 

 
Miehikkälän kappelinsto 26.5.2016 § 14. 

Kappelineuvoston päätös: 

Aloite Haminan seurakunnan kirkkoneuvostolle. Kappelineuvosto 
edellyttää, että päiväkerhotoiminta aloitetaan Miehikkälän 

seurakuntakodilla syksyllä 2016. Perusteluna, että lapsia on 
ilmoittautunut ainakin 12. 
--- 

Kappelinsto 21.6.2016 § 26. 

Asian käsittelyä varten kutsutaan tämän pykälän ajaksi puhe- ja läsnäolo-

oikeudella kokoukseen seurakunnan lapsityöstä ja päiväkerhoista 
vastaavat viranhaltijat: lapsityöstä vastaava kappalainen Anita 
Venäläinen ja vt lapsityönohjaaja Mia Rautamies. 

 
Kappelineuvoston edellisessä kokouksessa tekemä aloite Miehikkälässä 

kokoontuvasta päiväkerhosta tulee käsittelyyn kirkkoneuvostossa vasta 
seuraavassa kokouksessa 26.9. kesän kokoustauon jälkeen. Päiväkerhojen 
olisi tarkoitus alkaa jo aiemmin. Näin ollen kappelineuvoston tekemän 

aloitteen käsittely kirkkoneuvostossa ei ehtisi tapahtua ennen uuden 
kerhokauden alkua. 

 
Seuraavassa joitakin näkökulmia kappelineuvostossa käytävän 
keskustelun pohjaksi. 

 
Lapsityöltä saadun tiedon mukaan (Pk 14.6./Mia Rautamies) lukuvuoden 

kerhoajat ja –paikat on järjestelty heti ilmoittautumisajan päättymisen 
jälkeen. Ilmoittautumisaika oli 4.-24.4. Ilmoittautumisaikana 
Miehikkälässä kokoontuvan ryhmän valitsi ykkösvaihtoehtona 8 lasta. 

Myöhemmin päiväkerhoon ilmoittautuneiden määrä on lisääntynyt ja on 
nyt 12 lasta. 

 
Tällä hetkellä ovat jo kutsut ja tieto kerhon ajasta ja paikasta lähteneet 
lapsille ja heidän perheilleen. Uuden ryhmän perustaminen ja sille 

sopivan ajankohdan löytäminen vaatisi työalan käsityksen mukaan 
muidenkin kerhojen ajankohtien uudelleen järjestelemistä. 

 
Lapsityön kokemuksen mukaan Miehikkälässä perhekerho on 
osoittautunut suosituksi lasten ja perheiden kohtaamispaikaksi. Sen sijaan 
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päiväkerhoon tosiasiallisesti osallistuvien lasten määrä on Miehikkälässä 

aiempina vuosina jäänyt suhteellisen pieneksi, vaikka ilmoittautuneita 
olisikin ollut riittävästi. 
 

Saatujen tietojen mukaan seurakunnan lapsityöllä ei ilmeisesti ole 
resursseja toteuttaa tulevana syksynä päiväkerhoa Miehikkälässä. Sen 

sijaan perhekerhoa on tarkoitus jatkaa ja lapsi-/perhetyön tapahtumia  
toteutetaan ja niihin panostetaan entiseen malliin Miehikkälässä. 
 

Seuraavassa on kartoitettu vaihtoehtoja, joilla kappelineuvosto saattaisi 
edistää päiväkerhon toteuttamista Miehikkälässä. 

 
Mikäli kyse on taloudellisista resursseista, kappelineuvosto voi päättää 
Hilda Näpin rahaston varojen käyttämisestä päiväkerhon ohjaajan 

palkkoihin ja palkan sivukuluihin. Uuden viikottaisen toimintaryhmän 
sijoittaminen lisää todennäköisesti myös muun muassa siivouskuluja. 

(Miehikkälän kappeliseurakunnan ohjesääntö 11 § 1 mom. 3 kohta) 
Tämä vaihtoehto on nähtävä tilapäisenä ratkaisuna. 
 

Seurakunnan säännölliset toiminnot ja työmuodot – myös päiväkerhotyö 
– on kustannettava talousarviovaroista ja niihin tarvittavat määrärahat on 

varattava seurakunnan talousarvioon. Kappelineuvosto voi antaa tätä 
koskevan lausunnon talousarvion valmistelua varten. 
 

Mikäli kyse on henkilöresursseista, kappelineuvosto voi antaa lausunnon 
tarvittavien lastenohjaajaresurssien palkkaamiseksi (ohjesäännön 12 § 

kohta 7). Tämä tulisi kyseeseen sellaisessa tapauksessa, että kukaan 
Haminan seurakunnassa työskentelevä lastenohjaaja ei pystyisi 
työaikansa puitteissa hoitamaan Miehikkälän päiväkerhoryhmää. 

Kappelineuvosto ei voi valita tehtävään henkilöä eikä ottaa ketään 
työsuhteeseen. Palkkauspäätöksen tekisi tällöin tarvittaessa 

kirkkoneuvosto tai siihen oikeutettu viranhaltija viranhaltijapäätöksellä. 
 
On hyvä, jos kokouksessa kappelineuvoston jäsenet ja lapsityöstä 

vastaavat voivat kuulla toistensa näkökulmia asiaan liittyen. Tavoitteena 
olkoon avoin ja rakentava keskustelu: Millaista lapsi- ja perhetyötä 

tarvitaan Miehikkälässä nyt ja tulevaisuudessa? Miten palvelemme 
seurakuntana parhaiten lapsia ja heidän perheitään käytettävissä olevilla 
resursseilla? Jne. 

 
Esitys: 
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Kappelineuvosto myöntänee kappalainen Anita Venäläiselle ja 

lapsityönohjaaja Mia Rautamiehelle puhe- ja läsnäolo-oikeuden tämän 
pykälän käsittelyn ajaksi. 
 

Muilta osin puheenjohtaja antoi päätösesityksen kokouksessa keskustelun 
jälkeen. 

 
Kappelineuvoston päätös: 
Anita Venäläiselle myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus tämän pykälän 

käsittelyn ajaksi. 
 

Kappelineuvosto päätti Hilda Näpin rahaston varojen käyttämisestä 
päiväkerhon ohjaajan palkkoihin, palkan sivukuluihin sekä 
välttämättömiin siivouskuluihin. Tämä vaihtoehto on tilapäinen ratkaisu 

vuoden 2016 loppuun asti. Kappelineuvosto ei voi valita tehtävään 
henkilöä eikä ottaa ketään työsuhteeseen. Palkkauspäätöksen tekee 

kirkkoneuvosto tai siihen oikeutettu viranhaltija viranhaltijapäätöksellä. 
 
 

 
 

§ 27. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
  Ei muita asioita. 

 
 

§ 28. ILMOITUSASIAT 
Esitys: 
Kappelineuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

 
Kappelineuvoston päätös: 

Tiedoksi merkitään piispantarkastus viikolla 41. 
 

 

 
§ 29. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

  
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi kirkkolain mukaisen 
oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. 


