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MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA                      PÖYTÄKIRJA           1/2017  

Kappelineuvosto                                                           30.1.2017 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

 

 

KAPPELINEUVOSTON KOKOUS 

 

AIKA maanantai 30.1.2017 klo 18.30 – 20.30 

 

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) 

 

 

 

 

§ 1. KOKOUKSEN AVAUS 

 

Puheenjohtaja, 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. 

 

 

Esitys: 

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 
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§ 3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAJAN 

MÄÄRÄÄMINEN 

Esitys: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa 

olevat Leena Kataikko ja Toini Oikarinen. 

 

Esitetään, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville 

seurakunnan kotisivuille. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 

 

 

 

§ 4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto käyttänee esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityslistalle lisättiin uusi 9 §. Täydennetty esityslista hyväksyttiin 

kokouksen työjärjestykseksi. 

 

 

KÄSITELLYT ASIAT § 1 – 12 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

   

  Matti Astola   Kari Suoknuuti 

  puheenjohtaja  sihteeri 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS 

 

 Miehikkälän seurakuntatoimistossa 31.1.2017 klo 14.00 

  

 

 

 Leena Kataikko  Toini Oikarinen 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
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§ 5. KAPPELINEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 

 

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. Liite nro 1. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Kappelineuvosto antoi kirkkoneuvostolle liitteen mukaisen 

toimintakertomuksen. Liite 1. 

 

 

§ 6. MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNNAN JUMALANPALVELUS- JA 

KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE 1.4.2017 – 31.5.2017 

 

Liitteenä jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma huhti-toukokuun 2017 

ajalta. Liite nro 2. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto hyväksynee otsikkosuunnitelman Miehikkälän 

kappeliseurakunnan osalta huhti-toukokuun 2017 ajalta. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Hyväksyttiin liitteen mukaisena. Liite 2. 

 

 

 

§ 7. MIEHIKKÄLÄN MIELENTERVEYSYHDISTYS RY:N MUISTAMINEN /  

20-VUOTISJUHLA 

 

Miehikkälän Mielenterveysyhdistys ry täyttää kuluvana vuonna 20 

vuotta. Vuosijuhla alkoi messulla kirkossa ja juhlaa vietettiin 

seurakuntakodilla sunnuntaina 22.1. Tilaisuudessa on esitetty 

seurakunnan tervehdys ja onnittelu juhlivalle yhdistykselle. 

Mielenterveysyhdistys on toivonut muistamisia yhdistyksen tilille 

kukkien sijasta. 

 

Mielenterveysyhdistys on ollut kappeliseurakunnalle merkittävä 

yhteistyökumppani vuosien varrella. 
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Esitys: 

Kappelineuvosto päättänee onnitella Miehikkälän Mielenterveysyhdistys 

ry:tä 100 euron lahjalla yhdistyksen tilille. Lahja maksetaan 

kappelineuvoston talousarviovaroista. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 

 

 

§ 8. SEPPELEENLASKIJOIDEN NIMEÄMINEN 

 

Miehikkälän kunta ja Miehikkälän kappeliseurakunta ovat perinteisesti 

laskeneet yhteisen seppeleen sankarihaudalle isänmaallisina juhlapäivinä. 

Alkuvuodesta 2017 tällaisia päiviä ovat: 

 

13.3.2017 talvisodan päättymisen muistopäivä 

27.4.2017 Kansallinen veteraanipäivä 

21.5.2017 Kaatuneiden muistopäivä  

 

Esitys: 

Kappelineuvosto nimeää seppeleenlaskijat näihin tilaisuuksiin. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Seppeleenlaskijoiksi nimettiin: 

13.3.2017 talvisodan päättymisen muistopäivä Kari Suoknuuti 

27.4.2017 Kansallinen veteraanipäivä Toini Oikarinen 

21.5.2017 Kaatuneiden muistopäivä Leena Kataikko 

 

 

 

§ 9. TASEESSA OLEVIEN LAHJOITUSVAROJEN LIITTÄMINEN OSAKSI HILDA NÄPIN 

RAHASTOA 

 

Seurakunnan taseessa on tili Lahjoitusrahastojen pääoma Miehikkälä, 

jolla on varoja 3.296,18 euroa. Selvitysten perusteella rahat on lahjoitettu 

Miehikkälän seurakunnalle jo vuosia sitten. Lahjoittaja (lahjoittajat) on 

halunnut pysyä nimettömänä. Varoista ei ole aikanaan muodostettu 

rahastoa, jolle olisi hyväksytty käyttösäännöt, vaan niitä on säilytetty 

tasetilillä. Tilikirjojen mukaan ensimmäiset lahjoitukset on tehty v. 1999 

ja varoja on käytetty edellisen kerran v. 2006. 
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Haminan seurakunta on siirtynyt vuoden 2017 alusta Kipaan eikä 

uudessa järjestelmässä ole mahdollista pitää tällaisia varoja tasetilillä. 

Vaihtoehtoina ovat varojen kirjaaminen seurakunnan tuloiksi vuoden 

2016 tilinpäätöksessä tai liittäminen osaksi olemassa olevaa rahastoa. 

 

Miehikkälän kappeliseurakunnalla on Hilda Näpin rahasto, jolle on 

hyväksytty säännöt. Säännöt määräävät rahaston varojen käytöstä 

seuraavasti: ”Koska varat on tarkoitettu Miehikkälän seurakunnalle, tulee 

rahaston sijoitettavien varojen pääoma ja tuotto käyttää Miehikkälän 

kappeliseurakunnan alueella tapahtuvaan seurakunnan toimintaan ja 

kappeliseurakunnan alueella olevien seurakunnan kiinteistöjen 

tarpeisiin.” 

 

Tasetilille lahjoitettujen varojen käyttötarkoituksesta ei ole kirjattua  

päätöstä löydettävissä. Niiden aikaisemmasta käytöstä on kuitenkin 

pääteltävissä, että ne on tarkoitettu Miehikkälän kappeliseurakunnan 

tarpeisiin samoin kuin Hilda Näpin rahaston varat. 

 

Varojen liittäminen Hilda Näpin rahastoon vuoden 2016 tilinpäätöksessä 

turvaisi parhaiten varojen käyttämisen lahjoittajien tarkoittamalla tavalla. 

 

Miehikkälän kappelineuvosto on toimivaltainen päättämään yllä 

mainittujen lahjoitusvarojen liittämisestä osaksi Hilda Näpin rahaston 

pääomaa (Kirkkojärjestys 12 luku 4 §, Miehikkälän kappeliseurakunnan 

ohjesääntö 11 § 1 mom 3. kohta). 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto päättää, että seurakunnan taseessa Miehikkälän 

lahjoitusvarojen tilillä oleva pääoma 3.296,18 euroa liitetään vuoden 

2016 tilinpäätöksessä osaksi Hilda Näpin rahaston pääomaa. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 

 

 

§ 10. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

Keskusteltiin Haminan seurakunnan nettisivuista. Sivut todettiin 

hankaliksi käyttää. Kappelineuvosto toivoo, että seurakunta ryhtyy 

tarvittaviin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. 
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§ 11. ILMOITUSASIAT 

 

  Ei ilmoitusasioita. 

 

 

§ 12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30 ja antoi kirkkolain mukaisen 

oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. 


