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MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA                      PÖYTÄKIRJA           4/2017  

Kappelineuvosto                                                           20.9.2017 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

 

 

KAPPELINEUVOSTON KOKOUS 

 

AIKA keskiviikko 20.9.2017 klo 19.00 –  20.20 

 

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 ) 

Parjanen, Juha vs kirkkoherra  ( x ) 

Kivelä, Arto  kirkkoneuvoston edustaja  ( x ) 

 

 

 

§ 35. KOKOUKSEN AVAUS 

 

Kappalainen Matti Astola avasi kokouksen. 

 

 

 

§ 36. 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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§ 37. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAJAN 

MÄÄRÄÄMINEN 

Esitys: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa 

olevat Toini Oikarinen ja Helena Pakkanen. 

 

Esitetään, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville 

seurakunnan kotisivuille. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 

 

 

 

§ 38. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto käyttänee esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 

 

 

 

KÄSITELLYT ASIAT § 35 – 47 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

   

  Matti Astola   Kari Suoknuuti 

  puheenjohtaja  sihteeri 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS 

 

 Miehikkälän seurakuntatoimistossa 26.9.2017 

 

 

 

 Toini Oikarinen  Helena Pakkanen 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
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§ 39. MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNNAN JUMALANPALVELUS- JA 

KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE 1.10.2017 – 31.12.2017 

 

Liitteenä jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma loka-joulukuun 2017 

ajalta. Liite nro 1. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto hyväksynee otsikkosuunnitelman Miehikkälän 

kappeliseurakunnan osalta loka-joulukuun 2017 ajalta. Liite 1. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 

 

 

 

§ 40. MIEHIKKÄLÄN SOTAVETERAANIT RY:N ONNITTELEMINEN 

 

Miehikkälän Sotaveteraanit ry viettää 50-vuotisjuhliaan sunnuntaina 

24.9.2017 messun jälkeen kirkossa. Sotaveteraanien yhdistys on ollut 

Miehikkälän kappeliseurakunnan ja Haminan seurakunnan pitkäaikainen 

yhteistyökumppani, jonka kanssa on tehty monipuolista ja laajaa 

yhteistyötä. Miehikkälän kappeliseurakunnalta on pyydetty tervehdystä 

juhlaan. Lahjojen ja kukkien sijasta on toivottu muistamaan rahalahjalla 

yhdistyksen juhlatiliä. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto päättää muistaa Miehikkälän Sotaveteraanit ry:n  

juhlatiliä 100 eurolla kappelineuvoston käyttövaroista. Lisäksi 

yhdistykselle luovutetaan Miehikkälän kirkon kuvataulu. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 
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§ 41. TALOUSARVIOALOITE 

 

Miehikkälän kirkkotarhan valaistus on todettu heikoksi. Erityisesti huolta 

on aiheuttanut lähes olematon valaistus kirkon sakastin takana paikassa, 

josta kirkkoon johtava invaliuska alkaa. 

 

Asia on ollut useampana vuonna esillä hautausmaakatselmuksissa. 

Puheenjohtaja on puhunut talousjohtaja Tarja Partasen kanssa, että 

valaistuksen suunnittelun ja toteutuksen vaatimat varat lisätään vuoden 

2018 talousarvioon. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto päättää esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen 

kirkkovaltuustolle, että Miehikkälän kirkon ympäristön valaistus 

parannetaan ja uusitaan edellä mainitulla tavalla vuonna 2018 ja tätä 

varten varataan rahat ko vuoden talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 

 

 

 

§ 42. HAUTAUSMAA-ASIOITA 

 

(1) Seurakuntapuutarhuri Katri Partanen on ilmoittanut, että hautausmaan 

puustoa tullaan lähiaikoina uusimaan ja Reino Pietikäinen selvittää 

vanhojen kuusien kunnon lokakuussa. Kirkon pääovilta Hurttalan 

tielle johtavan pääkäytävän varrelta kaadetaan vanhoja vaahteroita. 

Katri Partanen ehdottaa niiden korvaamista pihlajilla. 

(2) Kirkon pääovien edestä on hautausmaan työntekijöiden mukaan 

ajettu jonkin verran tarpeetonta ajoa. Esteeksi he laittoivat 

’ensiapuna’ ja muistutuksena kukkalaatikoita. Mainitun kaltaisia 

esteitä ei kuitenkaan voida käyttää, koska pelastussuunnitelma 

mukaan kirkon ympäri pitää voida ajaa. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi ja keskustelee 

pihlajien sopivuudesta kirkon kulttuuriympäristöön. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 
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§ 43. SEPPELEENLASKIJAN NIMEÄMINEN 

 

Miehikkälän kunta ja Miehikkälän kappeliseurakunta ovat perinteisesti 

laskeneet yhteisen seppeleen sankarihaudalle isänmaallisina juhlapäivinä. 

Vuoden 2017 lopussa on vuorossa kunniakäynti itsenäisyyden 100-

vuotisjuhlan merkeissä 6.12.2017 itsenäisyyspäivänä. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto nimeää seppeleenlaskijan itsenäisyyspäiväksi. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskijaksi nimettiin Arto Kivelä. 

 

 

 

§ 44. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

* Seurakuntakodin invaliuskan suunnittelutilanne. 

Keskusteltiin aiheesta. Suunnittelija tekee ehdotukset invaliuskasta. 

 

 

 

§ 45. ILMOITUSASIAT 

 

  Ei ilmoitusasioita 

 

 

§ 46. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA 

 

Esitys: 

Kappelineuvoston seuraava kokous pidetään ti 21.11. seurakuntakodilla. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen 

 

 

§ 47. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

  

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi kirkkolain mukaisen 

oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. 


