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MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA                      PÖYTÄKIRJA           1/2018  

Kappelineuvosto                                                           29.1.2018 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

 

 

KAPPELINEUVOSTON KOKOUS 

 

AIKA maanantai 29.1.2018 klo 18.00 – 20.00 

 

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 ) 

Tanska, Juha  kirkkoherra   ( – ) 

Kivelä, Arto  kirkkoneuvoston edustaja  ( x ) 

 

 

 

§ 1. KOKOUKSEN AVAUS 

 

Kappalainen Matti Astola 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. 

 

 

Esitys: 

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 
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§ 3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAJAN 

MÄÄRÄÄMINEN 

Esitys: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa 

olevat Riitta Tenkanen-Salmela ja Markku Kaitainen. 

 

Esitetään, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville 

seurakunnan kotisivuille. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 

 

 

 

§ 4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto käyttänee esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen 

 

 

KÄSITELLYT ASIAT § 1 – 13 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

   

  Matti Astola   Kari Suoknuuti 

  puheenjohtaja  sihteeri 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS 

 

 Miehikkälän seurakuntatoimistossa 30.1.2018 

  

 

 

 Riitta Tenkanen-Salmela  Markku Kaitainen 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
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§ 5. KAPPELINEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 

 

Kappelineuvoston ohjesäännön 13 §:n mukaan kappelineuvoston on 

annettava kirkkoneuvostolle vuosittain kertomus kappeliseurakunnan 

edellisen vuoden toiminnasta. Liite nro 1. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto antanee kirkkoneuvostolle kappeliseurakunnan 

toiminnasta liitteen mukaisen toimintakertomuksen. Liite nro 1. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 

 

 

§ 6. MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNNAN JUMALANPALVELUS- JA 

KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE 1.2.2018 – 31.5.2018 

 

Liitteenä jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma helmi-toukokuun 2018 

ajalta. Liite nro 2. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto hyväksynee otsikkosuunnitelman Miehikkälän 

kappeliseurakunnan osalta helmi-toukokuun 2018 ajalta. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 

 

 

§ 7. SEPPELEENLASKIJOIDEN NIMEÄMINEN 

 

Miehikkälän kunta ja Miehikkälän kappeliseurakunta ovat perinteisesti 

laskeneet yhteisen seppeleen sankarihaudalle isänmaallisina juhlapäivinä. 

Alkuvuodesta 2018 tällaisia päiviä ovat: 

 

13.3.2018 talvisodan päättymisen muistopäivä  

27.4.2018 Kansallinen veteraanipäivä  

20.5.2018 Kaatuneiden muistopäivä  

 

Esitys: 

Kappelineuvosto nimeää seppeleenlaskijat näihin tilaisuuksiin. 
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Kappelineuvoston päätös: 

13.3.2018 talvisodan päättymisen muistopäivä seppeleenlaskija Kari 

Suoknuuti 

27.4.2018 Kansallinen veteraanipäivä seppeleenlaskija Kari Suoknuuti 

20.5.2018 Kaatuneiden muistopäivä seppeleenlaskija Toini Oikarinen. 

20.5.2018 Kaatuneiden muistopäivä seppelepartio Kari Suoknuuti 

 

Kaatuneiden muistopäivänä seppelepartio vuoden 1918 sodan 

kaatuneiden ja uhrien haudoille. Kirkkohallituksen yleiskirje 19/2017. 

Liite 3. 

 

 

§ 8. KIRKON AUKIOLO KESÄLLÄ 2018 

 

Miehikkälän kirkko on perinteisesti ollut avoinna kesäaikana 1.6.-31.8. 

arkipäivisin maanantaista torstaihin klo 9-15 ja perjantaisin klo 9-13. 

Vierailijoita varten kirkossa on ollut muun muassa kirkon esitteitä, 

postikortteja, vieraskirja ja muuta materiaalia. Huoltorakennuksessa 

olevat wc-tilat ovat myös vierailijoiden käytettävissä. Opasta kirkossa ei 

ole ollut paikalla. Aukioloon liittyvistä käytännön järjestelyistä ovat 

huolehtineet seurakuntamestari ja hautausmaan työntekijät. 

 

Hautausmaan työntekijöiltä saadun palautteen ja kirkossa olleen 

vieraskirjan mukaan kävijöitä on ollut varsin vähän kesäkuun 

alkupuolella ja elokuussa. Tämä puoltaisi kesän aukiolojakson 

lyhentämistä. Seurakunnan muissa kirkoissa aukiolojakso on ollut 

yleensä lyhyempi. Lyhennetyn aukiolojakson ulkopuolella vierailijat 

pääsevät kirkkoon sopimuksen mukaan. Hautausmaan työntekijöiden ja 

suntion yhteystiedot tulee sitä varten olla saatavilla seurakunnan 

kotisivuilla ja kesäaikana myös kirkon ovessa. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto päättää, että Miehikkälän kirkko pidetään kesällä 2018 

avoinna 18.6.-3.8. ma-to klo 9-15 ja pe 9-13. Aukioloon liittyvistä 

käytännön järjestelyistä huolehtivat seurakuntamestari ja hautausmaan 

työntekijät. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 
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§ 9. SEURAKUNTAKODIN INVALUISKAN TILANNE 

 

Seurakuntakodin invaluiskan suunnittelu on ollut vireillä. 

Rakennusmestari Jyrki Ahokkaalta on saatu liitteen mukainen 

suunnitelma invaluiskasta. Kappalainen Matti Astola on keskustellut 

asiasta Ahokkaan ja talousjohtaja Tarja Partasen kanssa. 

 

Tässä suunnitelmassa on ongelmallista invasisäänkäynnin johtaminen 

keittiön kautta. Kirkon invasisäänkäynnin kokemusten perusteella jopa 

10-20 % kirkkoon tulijoista – pyörätuolilla tulevien lisäksi rollaattorilla 

tulevat ja muut tukea tarvitsevat – käyttävät invaliuskaa. Jos 

seurakuntakodin tilaisuuksissa on keskimäärin 50 henkeä, jokaisessa 

tilaisuudessa kulkisi keittiön läpi edestakaisin 5-10 henkeä. Tämä ei ole 

mahdollista. 

 

Liitteeseen on merkitty puneella reitti, jota myöten invasisäänkäynti 

seurakuntakodille voitaisiin toteuttaa ongelmitta. 

 Korkeusero on ko reitillä kohtuullisen pieni muihin vaihtoehtoihin 

verrattuna. 

 Keittiön läpi ei tulisi läpikulkua, vaan sisäänkäynti tulisi 

tavanomaista reittiä naulakkojen luokse ja sieltä saliin. 

 Tarvitaan riittävän leveä ovi liuskalta ulkoeteisen ylätasolle. Oven 

avaaminen nappia painamalla. 

 Lumen tulon estämiseksi liuskalle, on katolle asetettava lumiesteet ja 

sähkövastukset lumen sulattamiseksi. Kirkon osalta tämä on 

onnistunut erinomaisesti: siellä katolta tuleva jää ja lumi oli ennen 

huomattava ongelma sillä paikalla, johon liuska rakennettiin, mutta 

ongelma saatu poistumaan. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto keskustelee asiasta ja päättää esittää invasisäänkäynnin 

suunnittelua ja rakentamista liitteeseen puneella merkittyä reittiä myöten. 

Liite 4. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Kappelineuvostossa keskusteltiin esityksestä ja päätettiin esittää 

kirkkoneuvostolle invaluiskaa liitteen punaisella merkittyä reittiä myöten 

edellä mainitut näkökohdat huomioiden.  
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§ 10. PALVELUHAKEMISTO 

 

Virolahti-Miehikkälän yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Piia Mäkelä on 

tiedustellut seurakunnan kiinnostusta olla mukana ilmoituksella 

yhdistyksen julkaisemassa palveluhakemistossa. Hakemisto ilmestyy 

kahden vuoden välein ja se jaetaan Kaakon kaksikon alueen 

kotitalouksiin ja sitä postitetaan myös kesäasukkaille. 

 

Kappeliseurakunnat ovat aiemmin olleet esillä ½ sivun ilmoituksella 

palveluhakemistovihkosessa. Vastaava ilmoitus maksaisi tähän 

hakemistoon 245 € (hintaan sisältyy alv). 

 

Lisäksi seurakunnalla on mahdollisuus tiedottaa vuoden päätapahtumista 

palveluhakemiston tapahtumakalenterissa. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto päättää omasta puolestaan julkaista entiseen tapaan 

kappeliseurakuntien yhteisen ilmoituksen Virolahti-Miehikkälän 

yrittäjäyhdistyksen palveluhakemistossa, mikäli Virolahden 

kappeliseurakunta osallistuu ilmoitukseen ja sen kuluihin. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 

 

 

§ 11. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

Kappelineuvosto ehdottaa kirkkoneuvostolle, että paikkakunnalta 

poismuuttaneen Mia Paunosen tilalle valitaan uusi kappelineuvoston 

varajäsen. 

   

Kappelineuvosto esittää esteettömän pääsyn suunnittelua kirkon alttarille. 

 

 

§ 12. ILMOITUSASIAT 

Ei ollut. 

 

 

§ 13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

  

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi kirkkolain mukaisen 

oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. 


