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MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA                      PÖYTÄKIRJA           2/2019  

Kappelineuvosto                                                           22.5.2019 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

 

 

KAPPELINEUVOSTON KOKOUS 

 

AIKA keskiviikko 22.5.2019 klo 19.00 – 20.57 

 

PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3    

                             läsnä/poissa 

OSALLISTUJAT: VARSINAISET JÄSENET 

 

 Astola, Matti  kappalainen, puheenjohtaja ( x ) 

 Kaitainen, Markku kappelineuvoston jäsen  ( x ) 

Kataikko, Leena  -"-  , varapuheenjohtaja ( 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   ( – ) 

Lyijynen, Pauliina nuorisotyönohjaaja, kutsuttuna ( x ) 

   keskustelutilaisuudessa klo 18.00 – 19.00 

 

VARAJÄSENET KUTSUTTUINA PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDELLA 

 

Astola, Tiia-Riina kappelineuvoston varajäsen ( x ) 

Härmä, Timo   -"-  ( x ) 

Rongas, Heikki  -"-  ( – ) 

Suomalainen, Tuula  -"-  ( – ) 

Taina, Kati   -"-  ( x ) 

Vanhala, Antti  -"-  ( – ) 

 

 

 

 

§ 17. KOKOUKSEN AVAUS 

 

Kappalainen Matti Astola avasi kokouksen. Kokouksen edellä 

järjestetyssä keskustelutilaisuudessa nuorisotyönohjaaja Pauliina 

Lyijynen kertoi seurakunnan varhaisnuoriso-, nuoriso- ja 

rippikoulutyöstä. 
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§ 18. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty kappelineuvoston päättämällä 

tavalla sähköpostitse kappelineuvoston jäsenille ja muille kokouksessa 

läsnä oloon oikeutetuille viimeistään viisi päivää ennen kokousta 

(kappelineuvoston ohjesääntö 7 §). Lähetys on tapahtunut 14.5.2019KL 

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: 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Todettiin, että varajäsenet on kutsuttu tähän kappelineuvoston 

kokoukseen, johon he osallistuvat puhe- ja läsnäolo-oikeudella. 

 

 

 

§ 19. TÄMÄN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA  

 

Kappelineuvosto on kokouksessaan 27.2.2019 valinnut toimikaudekseen 

sihteeriksi toimistosihteeri Arja Salmen. Hän on estynyt toimimaan 

tämän kokouksen sihteerinä. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto valitsee pöytäkirjan pitäjän tähän kokoukseen. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Päätettiin, että puheenjohtaja toimii tämän kokouksen 

pöytäkirjanpitäjänä. 

 

 

 

§ 20. 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. 
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Kappelineuvoston päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Pakkanen ja Hilkka Seppälä. 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville seurakunnan 

kotisivuille. 

 

 

 

§ 21. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto käyttänee esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 

 

 

KÄSITELLYT ASIAT § 17 – 26 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

   

  Matti Astola    

  puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS 

 

 Miehikkälän seurakuntatoimistossa 28.5.2019 

  

 

 

 Helena Pakkanen  Hilkka Seppälä 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

 

 

§ 22. MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNNAN JUMALANPALVELUS- JA 

KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE 1.6.2019 – 30.9.2019 

 

Liitteenä jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma kesä-syyskuun 2019 

ajalta. Liite nro 1. 
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Esitys: 

Kappelineuvosto hyväksynee otsikkosuunnitelman Miehikkälän 

kappeliseurakunnan osalta kesä-syyskuun 2019 ajalta. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Kappelineuvosto hyväksyi otsikkosuunnitelman Miehikkälän 

kappeliseurakunnan osalta kesä-syyskuun 2019 ajalta liitteen nro 1 

mukaisena. 

 

 

 

§ 23. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

 Miehikkälän hautausmaan ohjeet. Hautausmaan työntekijät ovat 

valmistelleet ohjeet, jotka voidaan laittaa kirkon / hautausmaan 

ilmoitustaululle. 

Kappelineuvoston päätös: Hyväksyttiin ohjeet liitteen 2. mukaisina. 

Tarkennukset merkitty liitteeseen puneella. 

 Nykyisen lasten kerhotilan käyttäminen myös piirien 

kokoontumispaikkana seurakuntakodilla. 

Kappelineuvoston päätös: Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että tilaa 

voidaan edelleen käyttää myös lasten leikkitilana esim. 

muistotilaisuuksien yhteydessä. 

 Seurakuntakodin invahissi. Keskusteltiin hissin toimivuudesta. 

 Merkittiin pöytäkirjaan kiitos kirkonmäen uudesta paremmasta 

valaistuksesta. Kiitokset talkoolaisille. 

 Seurakuntakodin inva-wc. 

Kappelineuvoston päätös: Kyseiseen tilaan tarvitaan korotettu wc-

istuin ja tuet nousemista helpottamaan. Aloite asiasta vastaaville 

viranhaltijoille. 

 Lasten leikkipaikka kirkkoon. (aloite kirkkoneuvostolle) 

Kappelineuvoston päätös: Päätettiin yksimielisesti tehdä aloite 

kirkkoneuvostolle leikkipaikan saamiseksi kirkon etuosaan 

kastepuun eteen. Tarvittanee muutaman penkin poistaminen. 
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§ 24. ILMOITUSASIAT Ei ollut. 

 

 

 

§ 25. SEURAAVAN KOKOUKSEN JA HAUTAUSMAAKATSELMUKSEN AJANKOHTA 

 

Kappelineuvosto tekee kesäkokouksen yhteydessä 

hautausmaakatselmuksen. Katselmukseen osallistuu 

seurakuntapuutarhuri Katri Partanen, jonka kanssa on katsottu 

mahdollisiksi kokouspäiviksi ke 28.8. tai ma 2.9. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto päättää kesäkokouksen ja hautausmaakatselmuksen 

ajankohdan. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Kappelineuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 28.8.2019 klo 

18. Kokouksen yhteydessä pidetään hautausmaakatselmus, johon 

osallistuu seurakuntapuutarhuri Katri Partanen. 

 

 

 

§ 26. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

  

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi kirkkolain mukaisen 

oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. 


