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Kappelineuvosto   20.2.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

 

KAPPELINEUVOSTON KOKOUS 

 

AIKA torstai 20.2.2020 klo 17.00 – 17.45 

 

PAIKKA Virojoen seurakuntatoimiston yläkerta, Louhelantie 2, kokoustila 

                               

OSALLISTUJAT     läsnä/poissa 

  Koivunen Anne kappalainen, pj    x 

  Silander Outi  kappelineuvoston varapj    x 

  Meriläinen Ahti kappelineuvoston jäsen    x 

Pitkänen Kaisa kappelineuvoston jäsen      x 

Värri Kristian kappelineuvoston jäsen    x 

Yläkäs Minna kappelineuvoston jäsen    x 

Paavola Aira  kappelineuvoston varajäsen                 x 

 

MUUT OSALLISTUJAT 

Tanska Juha  kirkkoherra     x 

Suikkanen Jaana kirkkoneuvoston edustaja    x 

Salmi Arja  sihteeri     x 

 

   

Käsiteltävät asiat § 1 – 11 

 

 

Allekirjoitukset 

 

 

 

  Anne Koivunen  Arja Salmi 

puheenjohtaja  sihteeri 

 

Pöytäkirjantarkastus 

 

Virolahden palvelutoimistossa 27.2.2020 

  

Allekirjoitukset 

 

Kaisa Pitkänen  Ahti Meriläinen 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 

 

Pöytäkirjan nähtävänä pito  

 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 5.3.2020 seurakunnan Virolahden pal-

velutoimistossa ja seurakunnan kotisivuilla. 
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Kappelineuvosto   20.2.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

1 § 

KOKOUKSEN AVAUS 

 

Kappalainen Anne Koivunen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.   

 

2 § 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kappelineuvoston jäsenille ja 

muille kokouksessa läsnä oloon oikeutetuille sähköpostitse 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  Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Päätös  Esitys hyväksyttiin. 

 

3 § 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAJAN 

MÄÄRÄÄMINEN 

 

Esitys Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa 

olevat Ahti Meriläisen ja Kaisa Pitkäsen. 

 

Esitetään, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville 

seurakunnan kotisivuille. 

 

Päätös Esitys hyväksyttiin. 

 

4 § 

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 

Esitys  Kappelineuvosto käyttää esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä. 

 

Päätös  Esitys hyväksyttiin. 

 

5 § 

KAPPELINEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 

 

Kappelineuvoston ohjesäännön 13 §:n mukaan kappelineuvoston on an-

nettava kirkkoneuvostolle vuosittain kertomus kappeliseurakunnan edel-

lisen vuoden toiminnasta. Vuoden 2019 toimintakertomus on liitteenä 1. 

 

Esitys Kappelineuvosto antaa kirkkoneuvostolle kappeliseurakunnan toimin-

nasta liitteen 1 mukaisen toimintakertomuksen. 

 

Päätös Esitys hyväksyttiin. 
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Kappelineuvosto   20.2.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

6 § 

SEPPELEENLASKIJOIDEN NIMEÄMINEN 

 

Virolahden kappelineuvoston nimeämä edustaja laskee yhdessä kunnan 

edustajan kanssa seppeleen juhlapäivinä sankarihaudalle Virolahden kir-

kolla ja eräinä päivinä myös Klamilan kirkon luona olevalle sankarivai-

najien muistomerkille. Seppeleenlasku myös Rajasuon muistomerkille on 

mahdollinen.  

 

Esitys  Kappelineuvosto nimeää seppeleenlaskijan/t 

 

-  talvisodan päättymisen vuosipäiväksi pe 13.3. klo 11 Viro-

lahden kirkolle, 

- kansalliseksi veteraanipäiväksi ma 27.4. klo 11.30 Virolah-

den kirkko 

- kaatuneiden muistopäiväksi su 17.5. Klamilan (klo 9) ja 

Virolahden (klo 11.15) kirkoille, 

-   itsenäisyyspäivänä su 6.12. Klamilan (klo 9) ja Virolahden 

(klo 11.15) kirkoille. 

 

Päätös  Kappelineuvosto nimesi seppeleenlaskijat: 

 

-  talvisodan päättymisen vuosipäiväksi pe 13.3. klo 11 Viro-

lahden kirkolle, Kristian Värri,varalle Liisa Hanski. 

- kansalliseksi veteraanipäiväksi ma 27.4. klo 11.30 Virolah-

den kirkko, Aira Paavola 

- kaatuneiden muistopäiväksi su 17.5. Klamilan (klo 9) ja 

Virolahden (klo 11.15) kirkoille, Harri Raussi molempiin, 

varalle Aira Paavola. 

-   itsenäisyyspäivänä su 6.12. Klamilan (klo 9) ja Virolahden 

(klo 11.15) kirkoille, Klamilaan: Klamilan Kirkon 

Tuki/Harri Raussi, Virolahdelle: Kristian Värri, Minna 

Yläkäs, Teuvo Niemelä, varalle Outi Silander. 

 

7 §  

KIRKKOJEN AUKIOLO KESÄLLÄ 2020 

 

Virolahden kappeliseurakunnassa on toiminut ennen vuotta 2014 kaksi 

kirkkoa osana valtakunnallista tiekirkkoverkostoa. Tiekirkot ovat olleet 

avoinna arkipäivisin viiden viikon ajan juhannuksesta alkaen.  

 

Haminan seurakunnassa luovuttiin säästösyistä tiekirkko-statuksesta 

vuonna 2014. Kirkkoja voidaan pitää silti auki kesäaikana.  

 

Klamilan kirkon aukioloon liittyvistä järjestelyistä ovat huolehtineet ky-

läkirkon ladyt ja herrat vapaaehtoisina. Aukioloon liittyvistä aikatauluista 

ja järjestelyistä huolehtii Klamilan Kirkon Tuki ry tehdyn sopimuksen 

mukaisesti. 
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Pöytäkirjan tarkastajat 

 

 

Virolahden kirkkoon pyydettiin kesäkaudelle 2019 esittelijöiksi vapaaeh-

toisia pientä palkkiota vastaan. Rahaa oli varattu 800 euroa (tili 408900, 

kappelineuvosto).  Kirkon esittelijäksi palkattiin heinäkuun ajaksi ma - 

pe 4 h/pv nuori virolahtelainen. Lisäksi vapaaehtoiset pitivät kirkon ovet 

auki viikonloppuisin heinäkuun ajan. 

 

Esitys Kappelineuvosto päättää, että Virolahden kirkkoon palkataan nuori hei-

näkuun ajaksi kirkon oppaaksi. 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Työntekijää haetaan 4H:n kautta ja ollaan yhtey-

dessä kuntaan mahdollisen avustuksen saamiseksi työntekijän palkkauk-

seen. 

 

8 § 

ILMOITUSASIAT 

 

Toimiston aukioloaika Haminan kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 18.2.2020, että 

1.3.2020 alkaen Miehikkälän srk-toimisto on avoinna maanantaisin ja 

tiistaisin klo 9-12 ja Virolahden srk-toimisto torstaisin ja perjantaisin klo 

9-12. 

 

Jumalanpalvelukset Seurakunnassa järjestetään mahdollisuuksien mukaan jumalanpalveluk-

set tulevaisuudessa porrastetusti. Kokeilu aloitetaan kesällä. Asiasta tie-

dotetaan kirkollisissa kuten tähänkin mennessä. Porrastettu käytäntö 

mahdollistaa erilaisten jumalanpalvelusten toteuttamisen Haminan seu-

rakunnan alueella ja helpottaa etenkin kiireisimpään kesäaikaan työjär-

jestelyjä. Myös seurakuntalaiset ovat ilmaisseet halukkuuttaan erilaisiin 

ja eri aikaan toteutettaviin jumalanpalveluksiin. 

 

Esitys Ilmoitusasiat merkitään kappelineuvoston tietoon saatetuksi. 

 

Päätös Esitys hyväksyttiin. 

 

9 § 

MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

  Tiedoksi saatettiin: 

 

- perhekerho toimii Virojoella Pleissin tiloissa kerran viikossa. 

 

10 §  

SEURAAVA KOKOUS 

 

  Kappelineuvosto päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.  

 

Päätös Kokous pidetään hautausmaankatselmuksen yhteydessä. Ajankohta pää-

tetään myöhemmin. 
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Pöytäkirjan tarkastajat 

 

 

 

 

 

11 §  

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

  

  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.45. 


