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VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 

Kappelineuvosto    

31.8.2017 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajien   Kappelineuvosto 

nimikirjaimet       

 

KAPPELINEUVOSTON KOKOUS 

 

Aika torstai 31.8.2017 klo 18.00 – 18.45 

 

Paikka Virojoen seurakuntatalo, Riihitie 2, Virojoki 

                                     läsnä/poissa 

Osallistujat Koivunen Anne kappalainen, puheenjohtaja (x) 

 Hanski Liisa  kappelineuvoston varapj.  (x) 

Niemelä Teuvo kappelineuvoston jäsen  (x) 

Olli Juho   -"-  (-) 

Paavola Aira   -"-  (x) 

Pitkänen Kaisa  -"-  (x) 

Ruoppa Johanna  -"-  (x) 

Venäläinen Anita vs. kirkkoherra  (x) 

Silander Outi  kirkkoneuvoston edustaja  (x) 

Salmi Arja  kappelineuvoston sihteeri  (x) 

 

 

Käsiteltävät asiat § 44 - 51 

 

Allekirjoitukset 

 

 

Anne Koivunen  Arja Salmi 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

Pöytäkirjantarkastus 

 

Virolahden palvelutoimistossa 4.9.2017 

  

Allekirjoitukset 

 

Teuvo Niemelä  Aira Paavola 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 

 

Pöytäkirjan nähtävänä pito  

 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 6.9.2017 seurakunnan Virolahden pal-

velutoimistossa ja seurakunnan kotisivuilla.  
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44 § 

KOKOUKSEN AVAUS Kappalainen Anne Koivunen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.   

 

 

45 § 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Kokouskutsu esityslistoineen on postitettu kappelineuvoston jäsenille ja 

muille kokouksessa läsnä oloon oikeutetuille viimeistään viisi päivää en-

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

seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jä-

senistä on saapuvilla. 

 

Esitys  Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Päätös  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

46 § 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAJAN 

MÄÄRÄÄMINEN 

 

Esitys Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa 

olevat Teuvo Niemelä ja Juho Olli. 

 

Esitetään, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville 

seurakunnan kotisivuille. 

 

Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Teuvo Niemelä ja Aira Paavola. Pöy-

täkirja asetetaan nähtäville seurakunnan kotisivuille 6.9.2017. 

 

 

47 § 

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 

Esitys Kappelineuvosto käyttää esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä.  

 

Päätös  Esitys hyväksyttiin. 
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48 § 

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNNAN JUMALANPALVELUS- JA 

KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE 1.10.–31.12.2017  

 

Liitteenä 1 on jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma Virolahden 

kappeliseurakunnan osalta loka-joulukuulle 2017. 

 

Esitys Kappelineuvosto hyväksyy Virolahden kappeliseurakunnan 

jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelman loka-joulukuun 2017 ajalle. 

 

Päätös Hyväksyttiin korjattu jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma ajalle loka-

joulukuu 2017 (liite 1a). 

 

 

49 § 

KAPPELINEUVOSTON TALOUSARVIOTAVOITTEET VUODELLE 2018 

 

 Vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmien teko on seurakunnassa 

käynnissä. Liitteenä 2 on esitys käyttösuunnitelmaksi kappelineuvoston 

osalta. Annetun ohjeen mukaan taloussuunnitelma tulee tehdä kulujen 

osalta samansuuruisena kuin viimevuotinen. 

 

 Kappelineuvosto voi tuoda esille myös muita Virolahden kannalta vält-

tämättömiä määrärahatarpeita (kiinteistöt, työalat jne.) otettavaksi huo-

mioon talousarvion valmistelussa. 

 

 Aikuistyöryhmä on esittänyt Maila Hämäläisen rahaston varojen käyt-

tämistä Tuskasta valoon –messun järjestelyyn v. 2017. Messua ei ole 

vielä järjestetty, mutta varaus sen järjestämiseen on aihetta pitää edelleen 

v. 2018. 

 

 Kappelineuvoston edellisessä kokouksessa tuli esille tarve Virolahden 

kirkon kesäaukioloajan pidentämiseen. Sitä varten tulee varata rahaa ta-

lousarvioon kirkonvahtien palkkioihin.  

 

 Kappelineuvoston tavoitteena on myös ollut jumalanpalveluselämän 

elvyttäminen. Tämän vuoksi talousarvioon olisi hyvä varata riittävä 

määräraha korvauksiin esiintyjille. Lisäksi kappelineuvosto voisi pohtia 

kirkkokahveihin käytettävän rahan suuruutta. 
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Esitys Kappelineuvosto keskustelee vuoden 2018 talousarviotavoitteista ja esit-

tää tavoitteet kirkkoneuvostolle otettavaksi huomion talousarvion val-

mistelussa. 

 

Päätös Kappelineuvosto keskusteli talousarviotavoitteista ja esitti siihen seuraa-

vat lisäykset Virolahden kappelineuvoston käyttöön (liite 2a): 

 

 - kohta 408300 esiintymispalkkiot  400 euroa 

   (jumalanpalveluselämän elvyttäminen) 

 - kohta 408900 muut palkat ja palkkiot  800 euroa 

   (kirkonvahtien palkat) 

 

50 § 

MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

  Ei muita esille tulleita asioita. 

 

51 § 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi kirkkolain mukaisen oi-

kaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. 

 

 

 

 


