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VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA
Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA

5/2016

30.8.2016

KAPPELINEUVOSTON KOKOUS
Aika

tiistai 30.8.2016 klo 18.30 – 20.45

Paikka

Virojoen seurakuntatalo, Riihitie 2, Virojoki

Osallistujat

Karvonen Taina
Hanski Liisa
Niemelä Teuvo
Olli Juho
Paavola Aira
Pitkänen Kaisa
Ruoppa Johanna
Tanska Juha
Silander Outi
Salmi Arja

Käsiteltävät asiat

§ 49 - 59

vt. kappalainen, puheenjohtaja
kappelineuvoston varapj.,
kappelineuvoston jäsen
-"-"-"-"kirkkoherra
kirkkoneuvoston edustaja
kappelineuvoston sihteeri

läsnä/poissa
(x)
(x)
(x)
(-)
(x)
(x)
(x)
(-)
(x)
(x)

Allekirjoitukset

Taina Karvonen
puheenjohtaja

Arja Salmi
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus
Virolahden seurakuntatoimistossa 31.8.2016
Allekirjoitukset
Aira Paavola
pöytäkirjan tarkastaja

Kaisa Pitkänen
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on asetettu nähtäville 31.8.2016 seurakunnan Virolahden
palvelutoimistossa ja seurakunnan kotisivuilla.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Kappelineuvosto
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49 §
KOKOUKSEN AVAUS Kappalainen Taina Karvonen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
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.
Esitys

Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

51 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAJAN
MÄÄRÄÄMINEN
Esitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa
olevat Juho Olli ja Aira Paavola
Esitetään, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville
seurakunnan kotisivuille.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aira Paavola ja Kaisa Pitkänen.
Pöytäkirja tarkastetaan 31.8.2016 ja asetetaan nähtäville seurakunnan
kotisivuille.

52 §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Esitys

Kappelineuvosto käyttää esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Kappelineuvosto
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53 §
VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNNAN JUMALANPALVELUS- JA
KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE 1.10.–31.12.2016
Liitteenä 1 on jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma Virolahden
kappeliseurakunnan osalta loka-joulukuulle 2016.
Esitys

Kappelineuvosto
hyväksyy
Virolahden
kappeliseurakunnan
jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelman loka-joulukuun 2016 ajalle.

Päätös

Keskusteltiin jumalanpalvelussuunnitelmasta, etenkin perheiden
kirkkopyhistä
ja
tapaninpäivän
Villinrannan
messusta
ja
jumalanpalvelussuunnitelmaan tehtiin joitakin muutoksia. Lisäksi
päätettiin, että kastettujen nimet luetaan myös Virolahden kirkossa
2.10.2016. Hyväksyttiin liitteenä 1 oleva korjattu jumalanpalvelus- ja
kolehtisuunnitelma.

54 §
KAPPELINEUVOSTON TALOUSARVIOTAVOITTEET VUODELLE 2017
Vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmien teko on seurakunnassa
käynnissä. Liitteenä 2 on esitys käyttösuunnitelmaksi kappelineuvoston
osalta. Virolahden osalta viime vuoden taloussuunnitelmaan oli lisätty
menoja kirkon 250-vuotisjuhlavuotta varten. Nyt annetun ohjeen
mukaan taloussuunnitelma tehdään kulujen osalta samansuuruisena kuin
viimevuotinen ilman juhlavuoden lisäyksiä.
Kappelineuvosto voi tuoda esille myös muita Virolahden kannalta
välttämättömiä määrärahatarpeita (kiinteistöt, työalat jne.) otettavaksi
huomioon talousarvion valmistelussa.
Aikuistyöryhmä on esittänyt muistiossaan 7.6.2016 (liite 3) kohdassa 1
mm. Maila Hämäläisen rahaston varojen käyttämistä Tuskasta valoon –
messun järjestelyyn. Lisäksi he ovat toivoneet varoja kirkkokahvitusten
jatkamiseen ja Perhepäivän järjestämiseen. Nämä esitykset on jo otettu
aikuistyön taloussuunnitelmaan. Maila Hämäläisen rahaston osalta
voidaan tehdä varaus myös suuremmalle summalla mahdollisia tulevia
tarpeita varten.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Kappelineuvosto
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Esitys

Kappelineuvosto keskustelee vuoden 2017 talousarviotavoitteista ja
esittää tavoitteet kirkkoneuvostolle otettavaksi huomion talousarvion
valmistelussa.

Päätös

Keskusteltiin talousarviosta ja päätettiin varata Maila Hämäläisen
rahastosta 5000 euroa mahdollisia tulevia tarpeita varten käytettäväksi.

55 §
KELLOTAPULISSA OLEVAN MUSEON TILANNE
Virolahden kirkon kellotapulissa on pieni museo, jossa säilytetään
kirkollista taidetta. Tätä taidetta esiteltiin juhlavuoteen liittyvällä
luennolla 30.3.2015. Luennoitsijana oli graafikko Jaakko Liukkonen.
Luennon yhteydessä kävi ilmi, että kirkkomuseo ei ehkä ole paras
mahdollinen paikka säilyttää taidetta, sillä kosteus yms. seikat tuhoavat
esimerkiksi maalaukset vähitellen. Toisaalta myös kuiva sisäilma saattaa
olla huono asia. Aiheesta oli myös kirjoitus Kaakonkulmassa 2.6.2016
(liite 4). Kappelineuvoston on syytä käsitellä asiaa ja mahdollisesti
selvittää, miten ja missä maalaukset ja muut museoesineet tulisi
säilyttää, jotta niistä olisi iloa myös jälkipolville.
Esitys

Kappelineuvosto keskustelee asiasta ja sen vaatimista toimenpiteistä.

Päätös

Keskusteltiin museon tilanteesta ja päätettiin perustaa asian hoitamista
varten työryhmä, johon nimettiin Liisa Hanski, Outi Silander ja
Virolahden kappalainen. Lisäksi päätettiin pyytää työryhmään
asiantuntijaksi graafikko Jaakko Liukkonen. Päätettiin myös anoa
kirkkoneuvostolta määrärahaa asian vaatimien toimenpiteiden
toteuttamiseen.

56 §
ILMOITUSASIAT



Vt. kappalainen Taina Karvosen viranhaltijapäätös Virojoen
seurakuntatalon kalusteiden siirrosta 5.6.-4.9.2016.
Aikuistyötoimikunnan muistiot kokouksista 10.5, 7.6. ja 16.8. (Liite nro
3).

Esitys

Merkitään ilmoitusasiat kappelineuvoston tietoon saatetuksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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57 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Sulo Mäkelän muotokuva Liisa Hanski kertoi, että seurakunnalle on tarjottu Sulo Mäkelän
muotokuvaa. Todettiin, että muotokuva voitaisiin vastaanottaa Sulo
Mäkelä – seuran vierailun yhteydessä 23.10.2016.
Rippikoulun järjestäminen
Rippileirien järjestämiseen on tehty muutoksia ja vt. kappalainen
informoi kappelineuvostoa tehdyistä järjestelyistä.
Eläkeliiton kalenteri

Virolahden kappeliseurakunta osallistuu Eläkeliiton ensi vuoden
kalenteriin joulukuun sivulla.

Pitäjäntuvan peltiuunit

Päätettiin vielä kiirehtiä uunien maalausta, jotta ne saataisiin maalattua
ennen Virolahden kirkon 250-vuotisjuhlia 11.9.2016.

Virojoen seurakuntatalo

Keskusteltiin seurakuntatalon tilanteesta sen käytön ja kunnon osalta.
Seurakuntatalo ei ole käyttökiellossa, mutta sen käyttö on tällä hetkellä
hyvin vähäistä. Mietittiin, miten sen kunnon ja käytön suhteen jatkossa
on tarkoitus menetellä.

58 §
SEURAAVAN KAPPELINEUVOSTON KOKOUKSEN AJANKOHDAN SOPIMINEN
Seuraava kappelineuvoston kokous päätettiin pitää tiistaina 25.10.2016
klo 18.30 Virojoen seurakuntatalossa.
59 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi kirkkolain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Kappelineuvosto

