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MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA                      PÖYTÄKIRJA           1/2019  

Kappelineuvosto                                                           27.2.2019 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

 

 

KAPPELINEUVOSTON KOKOUS 

 

AIKA keskiviikko 27.2.2019 klo 18.00 – 20.15 

 

PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 

                  läsnä/poissa 

OSALLISTUJAT Astola, Matti  kappalainen, pj ( x ) 

Kataikko, Leena jäsen, varapj  ( x ) 

  Kaitainen, Markku jäsen  ( x ) 

Oikarinen, Toini -"-  ( x ) 

Pakkanen, Helena -"-  ( x ) 

Ristola, Jarmo -"-  ( x ) 

Seppälä, Hilkka -"-  ( x ) 

 

MUUT OSALLISTUJAT  

 

Tanska, Juha  kirkkoherra  ( – ) 

Kivelä, Arto  kirkkoneuvoston edustaja ( x ) 

Salmi, Arja  sihteeri  ( 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. 

  

Kappelineuvoston päätös: 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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§ 3. KAPPELINEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 

VUOSIKSI 2019 - 2022 

 

Miehikkälän kappelineuvoston ohjesäännön 5 § 2 momentin mukaan 

kappelineuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisen vuoden 

ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan vuosiksi 2019 - 2022. 

 

Kappelineuvoston päätös:  

Puheenjohtajaksi valittiin kappalainen Matti Astola ja 

varapuheenjohtajaksi Leena Kataikko vuosiksi 2019 – 2022. 

 

 

§ 4. KAPPELINEUVOSTON SIHTEERIN VALINTA  

 

Miehikkälän kappelineuvoston ohjesäännön 10 § 1 momentin mukaan 

kokouksissa pöytäkirjaa pitää kappelineuvoston tähän tehtävään 

valitsema sihteeri, joka voi olla kappelineuvoston jäsen tai seurakunnan 

viranhaltija. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto valitsee sihteerin toimikaudekseen vuosiksi 2019 - 

2022. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Kappelineuvoston sihteeriksi valittiin toimistosihteeri Arja Salmi. 
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§ 5. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAJAN 

MÄÄRÄÄMINEN 

Esitys: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa 

olevat Markku Kaitainen ja Leena Kataikko. 

 

Esitetään, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville 

seurakunnan kotisivuille. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Kaitainen ja Leena Kataikko. 

Pöytäkirja asetetaan nähtäville seurakunnan kotisivuille. 

 

 

§ 6. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto käyttänee esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä. 

 

Kappelineuvoston päätös:  

Kappelineuvosto käyttää esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä. 

 

 

KÄSITELLYT ASIAT § 1 – 16 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

 

 

  Matti Astola   Arja Salmi 

  puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS 

 

 

  Miehikkälän seurakuntatoimistossa 5.3.2019 

  

 

 

  Markku Kaitainen  Leena Kataikko 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
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§ 7. MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNNAN JUMALANPALVELUS- JA KOLEHTI-

SUUNNITELMA AJALLE 1.3. – 31.5.2019 

 

Liitteenä jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma maalis-toukokuun 2019 

ajalta. Liite nro 1. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto hyväksynee otsikkosuunnitelman Miehikkälän 

kappeliseurakunnan osalta maalis-toukokuun 2019 ajalta. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Kappelineuvosto hyväksyi liitteenä 1 olevan suunnitelman. 

 

 

§ 8. KAPPELINEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 

 

Kappelineuvoston ohjesäännön 13 §:n mukaan kappelineuvoston on 

annettava kirkkoneuvostolle vuosittain kertomus kappeliseurakunnan 

edellisen vuoden toiminnasta. Liite nro 2. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto antanee kirkkoneuvostolle kappeliseurakunnan 

toiminnasta liitteen mukaisen toimintakertomuksen. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Kappelineuvosto antoi liitteen 2 mukaisen toimintakertomuksen. 

 

 

§ 9. TOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNNAN 

TOIMINTAA VARTEN ERI TYÖALOILLE VUOSIKSI 2019 – 2022 

 

Valtuustokaudella 2015 - 2018 toimi Miehikkälän kappeliseurakunnassa 

kappelineuvoston nimeämät lähetystyön ja evankelioimistyön 

toimikunnat. 

 

Miehikkälän kappeliseurakunnan ohjesäännön 12 § 2. kohdan mukaan 

kappelineuvosto asettaa tarvittaessa avukseen toimikuntia 

kappeliseurakunnan toimialaan kuuluvia tehtäviä varten. 

 

Esitys: 

Annetaan kokouksessa. 
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Esitys: 

Kappelineuvosto päättää asettaa ja valita seuraavat toimikunnat ja 

yhdyshenkilöt. 

 Evankelioimistyön toimikunta: 
Helena Pakkanen, Markku Kaitainen, Seija Kivelä, Toini Oikarinen ja 

Marja-Liisa Vuorela-Selin. 

 Lähetystyön toimikunta: 
Leena Kataikko, Eeva Kataikko, Auli Kauppila, Eini Tulkki ja Hilkka 

Seppälä. 

 Miestyön toimikunta: 
Arto Kivelä kokoonkutsujaksi. Toimintaan osallistuu miehiä 

vapaamuotoisesti. 

 Kahvitusyhdyshenkilö: Toini Oikarinen, varalla Irja Leppäniemi 

 Lapsi- ja perhetyön yhdyshenkilö: Kati Taina. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

§ 10. SEPPELEENLASKIJOIDEN NIMEÄMINEN 

 

Miehikkälän kunta ja Miehikkälän kappeliseurakunta ovat perinteisesti 

laskeneet yhteisen seppeleen sankarihaudalle isänmaallisina juhlapäivinä. 

Alkuvuodesta 2019 tällaisia päiviä ovat: 

 

Ke 13.3.2019 talvisodan päättymisen muistopäivä klo 18 

La 27.4.2019 Kansallinen veteraanipäivä klo 10.30 

Su 19.5.2019 Kaatuneiden muistopäivä klo 9.30 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto nimeää seppeleenlaskijat näihin tilaisuuksiin. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Kappelineuvosto nimesi seppeleenlaskijat seuraavasti: 

 

Ke 13.3.2019 talvisodan päättymisen muistopäivä klo 18 Markku 

Kaitainen, 

 

La 27.4.2019 Kansallinen veteraanipäivä klo 10.30 Hilkka Seppälä 

 

Su 19.5.2019 Kaatuneiden muistopäivä klo 9.30 Jarmo Ristola 
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§ 11. KIRKON AUKIOLO KESÄLLÄ 2019 

 

Miehikkälän kirkko on perinteisesti ollut avoinna kesäaikana 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. 

 

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 2019 

avoinna 17.6. - 2.8. ma-to klo 9-15 ja pe 9-13. Aukioloon liittyvistä 

käytännön järjestelyistä huolehtivat seurakuntamestari ja hautausmaan 

työntekijät. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esitys hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin selvittää asiaa lisää ja varata 

vuoden 2020 talousarvioon tarvittava määräraha oppaan palkkaamista 

varten. 

 

 

§ 12. MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNNAN LAHJAESINEEN LISÄTILAUS 

 

Kello- ja kultaliike Taimiston kautta on tilattu aiemmin lahjaesineiksi 

metallilautasia, joihin on kaiverrettu Miehikkälän kirkon kuva. Lautasia 

voidaan käyttää seinälautasina tai pöydällä tukijalustan avulla. Lautasten 

halkaisija on 15 cm. 

 

Kello- ja kultaliike Taimiston kautta on mahdollista tehdä lisätilaus. 

Tilaustarve 10 kpl. Hinta on lisätilauksessa 40 €/kpl. Hintoihin sisältyy 

tukijalusta. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto päättänee tehdä lisätilauksen metallilautasista 

Miehikkälän kirkon kuvalla. Lautasia tilataan 10 kpl ja ne maksetaan 

talousarviovaroista kappelineuvoston kustannuspaikalta (kp 106). 
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Kappelineuvoston päätös: 

Kappelineuvosto päätti tehdä lisätilauksen esityksen mukaisesti. 

 

 

§ 13. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

 Seurakuntakodin lämpötila 

 

 Kappelineuvosto keskusteli seurakuntakodin lämmityksestä. Käyttäjien 

mielestä tilat ovat liian viileät tilaisuuksien (muistotilaisuudet, kokoukset 

ym.) aikana. Ratkaisuna mietittiin pattereiden ja termostaattien 

tarkastamista, lämpötilansäätöjen parantamista ja ilmalämpöpumppuja. 

 

 Esitys: 

 Kappelineuvosto saattaa asian kirkkoneuvostolle ja 

rakennustoimikunnalle selvitettäväksi ja kehitettäväksi. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esitys hyväksyttiin. 

 

§ 14. ILMOITUSASIAT 

 

  Ei ilmoitusasioita. 

 

§ 15. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA JA KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN 

 

Miehikkälän kappeliseurakunnan ohjesäännön 7 § mukaan ’Kutsu on 

lähetettävä jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille viimeistään viisi 

päivää ennen kokousta’. Ohjesääntöä laadittaessa on ollut ajatuksena 

kutsun lähettäminen postitse silloisen käytännön mukaisena 1 lk:n 

kirjeenä, joka oli pääsääntöisesti perillä seuraavana päivänä. Ohjesääntö 

ei kuitenkaan sulje pois muulla tavoin – esimerkiksi sähköisesti – 

tapahtuvaa lähettämistä. 

 

Kokouskutsujen ja -materiaalien toimittaminen postitse ajoissa perille on 

viime aikoina osoittautunut haasteelliseksi. Voidaan harkita 

mahdollisuutta, että kutsu ja materiaali toimitettaisiin ennakolta 

sähköpostilla. Materiaali voidaan silti tulostaa paperimuotoon 

kokouspaikalla käytettäväksi. 

 

Esitys: 

Esitys seuraavan kokouksen ajankohdasta annetaan kokouksessa. 
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Kappelineuvosto keskustelee kokousten kutsumisesta ja 

kokousmateriaalien toimittamisesta. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Kappelineuvosto päätti, että kokouskutsut ja esityslistat lähetetään 

jatkossa sähköisesti ja paperiset esityslistat jaetaan kokouksessa niitä 

tarvitseville.   

 

Kappelineuvosto päätti pitää seuraavan kokouksen ke 15.5.2019 klo 19 

alkaen. Kokoukseen kutsutaan mukaan myös kaikki varajäsenet 

tutustumaan neuvoston toimintaan klo 18 alkaen. 

 

 

 

§ 16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

  

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi kirkkolain mukaisen 

oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. 


