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VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA                     PÖYTÄKIRJA           1/2016  

Kappelineuvosto                                                         19.1.2016   

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

 

 

KAPPELINEUVOSTON KOKOUS 

 

AIKA keskiviikko 19.1.2016 klo 18.30 – 19.45  

 

PAIKKA Virojoen seurakuntatalo, Riihitie 2, Virojoki 

                                     läsnä/poissa 

OSALLISTUJAT              Holopainen, Ville vt. kappalainen, puheenjohtaja (- ) 

 Hanski, Liisa  kappelineuvoston varapj.,  (x) 

Niemelä, Teuvo kappelineuvoston jäsen  (x) 

Olli, Juho   -"-  (x) 

Paavola, Aira   -"-  (x) 

Pitkänen, Kaisa  -"-  (x) 

Ruoppa, Johanna  -"-  (x) 

Tanska, Juha  kirkkoherra   (- ) 

Silander, Outi  kirkkoneuvoston edustaja  (x) 

Arpiainen, Raili kappelineuvoston sihteeri  (x) 

 

   

 

§ 1. KOKOUKSEN AVAUS 

 

Kappelineuvoston varapuheenjohtaja Liisa Hanski 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. 

   

Kappelineuvoston päätös: 

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§ 3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAJAN 

MÄÄRÄÄMINEN 

Esitys: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa 

olevat Liisa Hanski ja Teuvo Niemelä. 
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Esitetään, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville 

seurakunnan kotisivuille. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teuvo Niemelä ja Juho Olli. Pöytäkirja 

on tarkastettavissa pe 22.1.2016 seurakuntatoimistossa. 

 

 

 

§ 4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto käyttänee esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 

 

 

 

KÄSITELLYT ASIAT § 1 – 9 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

   

Liisa Hanski   Raili Arpiainen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS 

 

Virolahden seurakuntatoimistossa 22.1.2016 

  

 

 

Teuvo Niemelä  Juho Olli 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
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§ 5. VT. KAPPALAINEN VILLE HOLOPAISEN VIRKAVAPAUSAJAN TYÖJÄRJESTELYT 

  

Kirkkoherran esitys annetaan kokouksessa. Kappelineuvosto päättää 

Ville Holopaisen virkavapausajan työjärjestelyistä. 

 

Kirkkoherra on antanut esityksen kirjallisena ennen kokousta:  
Virolahden kappeliseurakunnan vt. kappalainen, Haminan seurakunnan 

seurakuntapastori Ville Holopainen on anonut virkavapaata ajalle 9.2.–

31.12.2016. Ville Holopaisella on virkamääräys Virolahden kappeliseu-

rakunnan vt. kappalaiseksi 31.5.2016 asti. 

  

Esitys 

Kappelineuvosto pyytää, että Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli 

määrää Haminan seurakunnan vs. seurakuntapastori Taina Karvosen 

Virolahden kappeliseurakunnan vt. kappalaiseksi 31.5.2016 asti. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

 

  Päätös esityksen mukainen. 

 

 

§ 6. VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNNAN KAPPALAISEN VIRKA 

 

Kirkkoherran selvitys annetaan kokouksessa. Kappelineuvosto antaa 

lausunnon kirkkoneuvostolle. 

Kirkkoherra on antanut esityksen kirjallisena ennen kokousta: 

 

–Lausunto kirkkoneuvostolle 

  
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on antanut luvan olla julistamatta 

haettavaksi Virolahden kappeliseurakunnan kappalaisen virkaa 

31.5.2016 asti. Perusteena on se, että Haminan seurakunnan strategiatyö 

on ollut kesken ja että osana työtä määritellään myös henkilöstöstrategia 

suunnittelukaudelle. Strategiatyön aikana on kulkenut mukana ajatus 

turvata monipuolinen jumalanpalveluselämä koko seurakunnan alueella. 

Tavoite vaikuttaa myös papinvirkojen määrään. Kappeliseurakunnan 

omaleimainen ja vireä toiminta hyötyvät siitä, että kappelilla on oma, 

työtä johtava kappalainen. Siksi tässä kohtaa tavoitteena tulee pitää 

kappalaisen viran vakinaista täyttämistä. Samalla on ilmeistä, että koko 

henkilöstön määrä Haminan seurakunnassa vähenee. Tähän ovat syynä 

jäsenmäärän lasku ja talouden kiristyminen. 
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Toisaalta papin virkojen määrää tulee tarkastella myös koko rovasti-

kunnan tasolla, sillä Haminan seurakunta ostaa mm. perheneuvonta- ja 

sairaalasielunhoitopalvelut Kotka-Kymin seurakuntayhtymältä. Kotkan 

seurakuntien mahdollinen yhdistyminen vuoden 2017 alusta vaikuttaa 
koko rovastikunnan tasolla papin virkojen määrään. Sekä rakenne- että 

virkakysymys selkiytynevät kevään 2016 aikana.  

  

Esitys 

Kappelineuvosto esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto 

valmistelee Virolahden kappeliseurakunnan kappalaisen viran täyttä-

misen 31.5.2016 jälkeen, ja että valmistelu tehdään vuoden 2016 aikana. 

 

 

  Kappelineuvoston päätös: 

 

  Päätös esityksen mukainen. 

 

 

 

§ 7. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

- Tiedoksi Virolahden kirkon 250 v. juhlavuoden tämän hetkinen 

tilanne 

- Klamilan kirkkotyöryhmän ja Virolahden kirkon 250-v 

juhlatoimikunnan muistiot. Liite nro 1.  

- Seuraava kokous ke 17.2.2016 klo 18.30, Virojoen seurakuntatalo. 

 

 

§ 8. ILMOITUSASIAT 

- Kappelineuvoston esityslistat tiedoksi Kaakonkulmaan 

- Talousjohtaja Tarja Partasen päätöksellä palkataan Arja Salmi 1.3.-

30.4.2016 tuntipalkkaiseksi toimistotyöntekijäksi. 

 

Kappelineuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

 

§ 9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

  

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi kirkkolain mukaisen 

oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. 

 


