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VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA                    PÖYTÄKIRJA           2/2016  

Kappelineuvosto                                                      17.2.2016                                             

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

 

 

KAPPELINEUVOSTON KOKOUS 

 

AIKA keskiviikko 17.2.2016 klo 18.30 – 20.30 

 

PAIKKA Virojoen seurakuntatalo, Riihitie 2, Virojoki 

                                     läsnä/poissa 

OSALLISTUJAT              Karvonen, Taina vt. kappalainen, puheenjohtaja (x) 

 Hanski, Liisa  kappelineuvoston varapj.,  (x) 

Niemelä, Teuvo kappelineuvoston jäsen  (x) 

Olli, Juho   -"-  (-) 

Paavola, Aira   -"-  (x) 

Pitkänen, Kaisa  -"-  (x) 

Ruoppa, Johanna  -"-  (x) 

Tanska, Juha  kirkkoherra   (-) 

Silander, Outi  kirkkoneuvoston edustaja  (x) 

Arpiainen, Raili kappelineuvoston sihteeri  (x) 

 

   

 

§ 10. KOKOUKSEN AVAUS 

 

Vt. kappalainen Taina Karvonen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.                                                            

 

 

§ 11. 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. 

   

Kappelineuvoston päätös: 

 

                      Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§ 12. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAJAN 

MÄÄRÄÄMINEN 

Esitys: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa 

olevat Aira Paavola ja Kaisa Pitkänen. 
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Esitetään, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville 

seurakunnan kotisivuille. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. Pöytäkirja on tarkastettavissa pe 19.2.2016 seura-

kuntatoimistossa. 

 

 

§13. KAPPELINEUVOSTON SIHTEERIN VALINTA  

 

Virolahden kappelineuvoston ohjesäännön 10 § 1 momentin mukaan ko-

kouksissa pöytäkirjaa pitää kappelineuvoston tähän tehtävään valitsema 

sihteeri, joka voi olla kappelineuvoston jäsen tai seurakunnan viranhalti-

ja. 

 

Kappelineuvoston sihteeriksi valittiin toimikaudeksi 2015 – 2018 Raili 

Arpiainen (4§ 1/2015). Toimistosihteeri Raili Arpiainen jää eläkkeelle 

kesällä 2016. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto valitsee sihteerin jäljellä olevaksi toimikaudekseen 

vuosiksi 2016 – 2018. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

  Keskusteltiin asiasta ja päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. 

 

 

§ 14. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto käyttänee esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 

 

 

 

KÄSITELLYT ASIAT § 10 – 22 
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ALLEKIRJOITUKSET 

 

 

Taina Karvonen  Raili Arpiainen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS 

 

Virolahden seurakuntatoimistossa ___ / ___ 2016  

  

 

 

Aira Paavola   Kaisa Pitkänen 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

 

 

§ 15. KAPPELINEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 

 

Kappelineuvoston ohjesäännön 13 §:n mukaan kappelineuvoston on an-

nettava kirkkoneuvostolle vuosittain kertomus kappeliseurakunnan edel-

lisen vuoden toiminnasta (Liite nro 1). 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto antanee kirkkoneuvostolle kappeliseurakunnan toimin-

nasta liitteen mukaisen toimintakertomuksen. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Kappelineuvosto antaa kirkkoneuvostolle kappeliseurakunnan toiminnas-

ta vuodelta 2015 liitteen 1. mukaisen toimintakertomuksen. 

 

 

 

§ 16. VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNNAN JUMALANPALVELUS- JA KOLEHTI-

SUUNNITELMA AJALLE 1.4. – 31.5.2016 

 

Liitteenä jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma huhti-toukokuun 2016 

ajalta (Liite nro 2).  

 

 



 4 
 

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA                    PÖYTÄKIRJA           2/2016  

Kappelineuvosto                                                      17.2.2016                                             

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto hyväksynee otsikkosuunnitelman Virolahden kappeli-

seurakunnan osalta huhti-toukokuun 2016 ajalta. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 

 

 

§ 17. LAUSUNTO PALVELUTOIMISTOJEN AUKIOLOAJOISTA 

 

Raili Arpiainen jää eläkkeelle kesällä ja henkilöstösuunnitelman mukai-

sesti seurakunta vähentää toimistohenkilöstön määrää eli hänen tilalle ei 

palkata kokoaikaista työntekijää, ainoastaan vuosilomien sijainen. 

  

Kirkkoneuvosto käsitteli Miehikkälän ja Virolahden palvelutoimistojen 

aukioloaikoja kokouksessaan (7§ 1/2016; Liite nro 3). 

 

Alustavan suunnitelman mukaan Virojoen toimisto olisi avoinna maa-

nantaina, keskiviikkona ja torstaina klo 9-12 ja Miehikkälän toimisto 

tiistaina ja perjantaina klo 9-12. 

 

Kirkkoneuvosto pyytää Virolahden kappelineuvostolta lausunnon uusis-

ta aiotuista aukioloajoista. 

Esitys: 

Kappelineuvosto antanee lausunnon palvelutoimiston aiotuista aukiolo-

ajoista. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Keskusteltiin asiasta ja hyväksyttiin kirkkoneuvoston esitys. Esitämme, 

että käytäntö astuu voimaan 1.5. ja siitä tiedotetaan hyvin. 

 

 

§ 18. KIRKKOJEN AUKIOLO KESÄLLÄ 2016 

 

Virolahden kappeliseurakunnassa on toiminut ennen vuotta 2014 kaksi 

kirkkoa osana valtakunnallista tiekirkkoverkostoa. Tiekirkot ovat olleet 

avoinna arkipäivisin viiden viikon ajan juhannuksesta alkaen. Virolahden 

kirkolle on palkattu ennen vuotta 2014 opas 4-H:n kautta. 

 

Haminan seurakunnassa luovuttiin säästösyistä tiekirkko-statuksesta 

vuonna 2014. Kirkkoja voidaan pitää silti auki kesäaikana. Tulevina vuo-

sina tarkoituksena on, etsiä vapaaehtoisia valvojia ja luopua palkatuista. 
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Klamilan kirkon aukioloon liittyvistä järjestelyistä ovat huolehtineet ky-

läkirkon ladyt ja herrat vapaaehtoisina Klamilan Kirkon Tuki ry:n kanssa 

tehdyn sopimuksen mukaisesti. 

 

Vuonna 2015 kappelineuvosto päätti (12§ 1/2015):  

Virolahden kirkko pidetään avoinna 1.6.–16.8.2015 klo 11–15. Ovien 

avaamisesta vastaavat seurakuntamestari ja hautausmaan työntekijät. Vi-

rolahden kirkon aukioloaikoja käsitellessä kappelineuvosto päätti kirjata 

seuraavaa: Opas pyritään saamaan ainakin heinäkuun ajaksi. Klamilan 

kirkon aukioloon liittyvistä aikatauluista ja järjestelyistä huolehtii Klami-

lan Kirkon Tuki ry tehdyn sopimuksen mukaisesti. 

 

Vuonna 2016 vietetään Virolahden kirkon 250-vuotisjuhlavuotta.  

 

Esitys: 

Kappelineuvosto päättänee Virolahden kirkon ja Klamilan kirkon kesä-

kauden aukiolojärjestelyistä vuonna 2016. 

 

Kappelineuvoston päätös:  

Virolahden kirkko pidetään avoinna 1.6.- 31.8.2016 klo 11 – 15. Ovien 

avaamisesta vastaavat seurakuntamestari ja hautausmaan työntekijät. Op-

paana on 4.7. – 29.7. välisen ajan on Heli Jaakkola. Lisäksi pyritään et-

simään vapaaehtoisia oppaita kirkollisten ilmoitusten kautta. 

 

Klamilan kirkon aukioloon liittyvistä aikatauluista ja järjestelyistä huo-

lehtii Klamilan Kirkon Tuki ry tehdyn sopimuksen mukaisesti. 

 

 

§ 19. SEPPELEENLASKIJOIDEN NIMEÄMINEN 

 

Virolahden kappelineuvoston nimeämä edustaja laskee yhdessä kunnan 

edustajan kanssa seppeleen juhlapäivinä sankarihaudalle Virolahden kir-

kolla ja eräinä päivinä myös Klamilan kirkon luona olevalle sankari-

vainajien muistomerkille. Seppeleenlasku Rajasuon muistomerkille on  

myös mahdollinen.  

 

Esitys: 

Kappelineuvosto nimeää seppeleenlaskijat 

 talvisodan päättymisen vuosipäiväksi su 13.3. joko klo 11.15 juma-

lanpalveluksen jälkeen tai perinteitä noudattaen klo 13 Virolahden 

kirkolle, 



 6 
 

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA                    PÖYTÄKIRJA           2/2016  

Kappelineuvosto                                                      17.2.2016                                             

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

 

 

 kansalliseksi veteraanipäiväksi ke 27.4. klo 13 Virolahden kirkko 

 kaatuneiden muistopäiväksi ke 15.5. Klamilan (klo 9) ja Virolahden 

(klo 11.15) kirkoille, 

 sodan siviiliuhrien muistopäiväksi su 31.7. klo 11.15 Virolahden kir-

kolle, sekä 

 itsenäisyyspäivänä ti 6.12. Klamilan (klo 9) ja Virolahden (klo 11.15) 

kirkoille. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Kappelineuvosto nimesi seppeleenlaskijoiksi 

 talvisodan päättymisen vuosipäiväksi su 13.3.klo 11.15 Virolahden 

kirkolle Teuvo Niemelän, 

 kansalliseksi veteraanipäiväksi ke 27.4. klo 13 Virolahden kirkolle 

Aira Paavolan, 

 kaatuneiden muistopäiväksi su 15.5. Klamilan (klo 9) ja Virolahden 

(klo 11.15) kirkoille molempiin Outi Silanderin, 

 sodan siviiliuhrien muistopäiväksi pe 31.7. klo 17 Virolahden kirkol-

le Liisa Hanskin, sekä 

 itsenäisyyspäivänä su 6.12. Klamilan (klo 9) kirkolle Juho Ollin ja 

Virolahden (klo 11.15) kirkolle Liisa Hanskin, Aira Paavolan ja Outi 

Silanderin. 

 

 

 

§ 20. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

 Kappelineuvosto päätti valita Klamilan kirkkotoimikuntaan Ville Ho-

lopaisen virkavapauden ajaksi Taina Karvosen. 

 Kirkon juhlavuoden kunniaksi on laadittu postimerkki. Päätettiin tila-

ta postimerkin kuva-aiheesta myös postikortteja. 

 Seuraava kokous ke 13.4. klo 18.30 Virojoen seurakuntatalo 

 

    

 

 

§ 21. ILMOITUSASIAT 

 

 Vt. kappalainen Ville Holopaisen Viranhaltijapäätös Virojoen seurakun-

tatalon kalusteiden siirrosta 6.3.2016 ja 3.4.2016 (Liite nro 4).  

 Virolahden kirkon 250-v juhlatoimikunnan ja aikuistyötoimikunnan 

muistiot. (Liite nro 5). 
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 Talousjohtaja Tarja Partasen Viranhaltijapäätös Virolahden kivisakastin 

iän määrittelystä Itä-Suomen Yliopistolta. 

 Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta ry luovutti 17.2.2016 

kappeliseurakunnalle killan standaarin. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

 

Kappelineuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

 

§ 22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

  

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi kirkkolain mukaisen oikaisuvaa-

timuksen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. 

 


