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MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA                      PÖYTÄKIRJA           4/2018  

Kappelineuvosto                                                             17.10.2018 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

 

 

KAPPELINEUVOSTON KOKOUS 

 

AIKA Keskiviikko 17.10.2018 klo 19.00 – 21.00 

 

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 ) 

 

 

 

§ 34. KOKOUKSEN AVAUS 

 

Kappalainen Matti Astola avasi kokouksen. 

 

 

 

§ 35. 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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§ 36. 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. 

 

 

§ 37. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto käyttänee esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Hyväksyttiin täydennetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

 

KÄSITELLYT ASIAT § 34 – 44 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

   

  Matti Astola   Kari Suoknuuti 

  puheenjohtaja  sihteeri 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS 

 

 Miehikkälän seurakuntatoimistossa 22.10.2018 

 

 

 

 Markku Kaitainen  Riitta Tenkanen-Salmela 

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

KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE 1.10.2018 – 28.2.2019 

 

Esityslistan liitteenä runkolista ko ajalta. Listaa käsitellään ja 

täydennetään messuryhmien yhteisessä suunnittelupalaverissa ma 15.10. 

klo 19. Täydennetty lista jaetaan sähköpostilla ja paperiversio 

kokouksessa. Liite nro 1. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto hyväksynee otsikkosuunnitelman Miehikkälän 

kappeliseurakunnan osalta lokakuu 2018 – helmikuu 2019 ajalta liitteen 

nro 1. mukaisena. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Hyväksyttiin liitteen 1. mukaisina. 

 

 

 

§ 39. KAPPELINEUVOSTON TALOUSARVIOTAVOITTEET VUODELLE 2019 

 

Vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmien teko on seurakunnassa 

käynnissä. Liitteenä esitys käyttösuunnitelmaksi kappelineuvostojen 

osalta (Liite nro 2.). Kappelineuvosto voi tuoda esille myös muita 

Miehikkälän kappeliseurakunnan kannalta välttämättömiä 

määrärahatarpeita (kiinteistöt, työalat jne.) otettavaksi huomioon 

talousarvion valmistelussa. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto keskustelee vuoden 2019 talousarviotavoitteista ja 

esittää tavoitteet kirkkoneuvostolle otettavaksi huomioon talousarvion 

valmistelussa. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Hyväksyttiin liitteen 2. mukaisina. 

 

 

 

§ 40. MIEHIKKÄLÄN KIRKON KIRKKOTEKSTIILIEN UUSIMINEN 

 

Kirkkoneuvosto 17.05.2018 § 58 

Keskusteltiin Miehikkälän kirkon kirkkotekstiilien uusimisesta, 

Miehikkälän kappelineuvosto valmistelee asiaa. 
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Kappelineuvosto 17.10.2018 § 40. 

Haminan seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt, että Miehikkälän 

kirkon kirkkotekstiilien uusiminen käynnistetään ja Miehikkälän 

kappelineuvosto valmistelee asiaa. 

 

Kirkkotekstiileihin kuuluvat muun muassa liturgiset vaatteet (ml stolat, 

kasukat), antependiumit, alttarilla, saarnatuolissa ja lukupulpetilla 

pidettävät liinat sekä ehtoollisastioiden liinat ja korporaaliliinat. 

 

Kirkkotekstiilien uusimista varten täytyy pyytää tarjoukset 

suunnittelutyön tekijöiltä ja taiteilijoilta. Todennäköinen tapa on kilpailu, 

jossa taiteilijat tekevät alustavia luonnoksia. Vasta kilpailun jälkeen 

valittu taiteilija suunnittelee lopulliset versiot. Usein taiteilija myös 

valmistaa kirkkotekstiilit. 

 

Marian kirkossa uusittiin kirkkotekstiilit vuoden 2013 remontin ja 

uudelleen käyttöön oton yhteydessä. Elina Rajala, joka oli seurakunnan 

puolelta vastuussa projektista, on luvannut olla käytettävissä 

asiantuntijana. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto valitsee muutaman henkilön työryhmän työrukkaseksi 

valmistelemaan kirkkotekstiilien kilpailuttamista ja hankintaa. 

Käyttäjänäkökulmaa edustaisivat seurakuntamestari Anne Takala ja 

kappalainen Matti Astola. Kappalainen Elina Rajala on käytettävissä 

valmistelussa asiantuntijana. Lisäksi kappelineuvoston edustaja. Koko 

kappelineuvosto pidetään ajan tasalla projektin edetessä. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. Seurakuntavaalien jälkeinen uusi kappelineuvosto 

valitsee edustajansa työryhmään. 

 

 

 

§ 41. SEPPELEENLASKIJAN NIMEÄMINEN 

 

Miehikkälän kunta ja Miehikkälän kappeliseurakunta ovat perinteisesti 

laskeneet yhteisen seppeleen sankarihaudalle isänmaallisina juhlapäivinä. 

Vuoden 2018 lopussa on vuorossa kunniakäynti itsenäisyyspäivänä 

6.12.2018. 
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Esitys: 

Kappelineuvosto nimeää seppeleenlaskijan itsenäisyyspäiväksi. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Kappelineuvosto nimesi Kari Suoknuutin seppeleenlaskijaksi 

itsenäisyyspäiväksi. 

 

 

 

§ 42. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 Keskusteltiin lasten leikkipaikan järjestämisestä mahdollisimman 

pienillä kustannuksilla kastepuun puoleiseen sivulaivaan ikkunan 

viereen. 

 Keskusteltiin mahdollisista ansiomerkin saajista. 

 

 

 

§ 43. ILMOITUSASIAT 

 Valaistuksen parantaminen ja uusiminen on käynnissä kirkonmäellä. 

 Tilaus tehty seurakuntakodin invasisäänkäynnin toteuttamiseksi. 

 Miehikkälän ja Virolahden kappelien luottamushenkilöiden ja 

henkilöstön jouluateria ke 28.11. klo 18 Pitäjäntuvalla. 

 Kutsu Miehikkälän kunnan elinvoimatyöryhmän kokoukseen. (Liite 

nro 3.) 

 Miehikkälän hautausmaan ohjeet, luonnos. (Liite nro 4.) 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 

 

 

 

§ 44. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

  

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi kirkkolain mukaisen 

oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. 


