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MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA                      PÖYTÄKIRJA           2/2022  

Kappelineuvosto                                                           23.8.2022 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

 

 

KAPPELINEUVOSTON KOKOUS 

 

AIKA tiistai 23.8.2021 klo 17.00 – 18.57 

 

PAIKKA Miehikkälän kirkkotarha/kirkko 

                             läsnä/poissa 

KAPPELINEUVOSTON JÄSENET  

 Astola, Matti  kappalainen, puheenjohtaja ( x ) 

 Kaitainen, Markku kappelineuvoston jäsen  ( – ) 

Kataikko, Leena  -"-  , vpj, sihteeri ( x ) 

Oikarinen, Toini  -"-              ( x ) 

Pakkanen, Helena  -"-  ( – ) 

Ristola, Jarmo  -"-  ( x ) 

Seppälä, Hilkka  -"-  ( x ) 

Härmä, Timo  varajäsen   ( x ) 

Kallio, Heikki varajäsen   ( – ) 

 

MUUT OSALLISTUJAT  

Kinnunen, Anna kirkkoherra   ( – ) 

Kivekäs, Jaana vs kirkkoherra  ( – ) 

Kivelä, Arto  kirkkoneuvoston edustaja  ( x ) 

Partanen, Katri seurakuntapuutarhuri, kutsuttuna § 18 ( x ) 

 

 

 

§ 14. KOKOUKSEN AVAUS 

 

Kappalainen Matti Astola avasi kokouksen. 

 

 

§ 15. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty kappelineuvoston päättämällä 

tavalla sähköpostitse kappelineuvoston jäsenille ja muille kokouksessa 

läsnäoloon 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. 
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Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 

 

 

§ 16. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAJAN 

MÄÄRÄÄMINEN 

Esitys: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa 

olevat Jarmo Ristola ja Hilkka Seppälä. 

 

Esitetään, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville 

seurakunnan kotisivuille. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 

 

 

§ 17. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto käyttänee esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 

 

 

KÄSITELLYT ASIAT § 14 – 25 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

   

  Matti Astola   Leena Kataikko 

  puheenjohtaja  sihteeri 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS 

 

 Miehikkälän seurakuntatoimistossa 24.8.2022 

 

 

 

 Jarmo Ristola   Hilkka Seppälä 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
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§ 18. HAUTAUSMAAKATSELMUS 

 

Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien 

rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Kappeliseurakunnissa 

katselmuksesta vastaavat kappelineuvostot. Katselmuksessa päätetään 

toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan 

tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. (Hautaustoimen 

ohjesääntö 16 §) 

 

Kappelineuvosto suorittanee hautausmaan ohjesäännön mukaisen 

katselmuksen Miehikkälän hautausmaalla. Katselmukseen kutsutaan 

mukaan Haminan seurakunnan seurakuntapuutarhuri Katri Partanen. 

 

Hautausmaakatselmuksesta laaditaan erillinen pöytäkirja. 

Tämän esityslistan liitteenä pohja pöytäkirjaa varten. Pohjaan lisätään 

uudet huomiot ja päätökset sekä poistetaan huomiot, jotka eivät enää ole 

ajankohtaisia. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Suoritettiin hautausmaakatselmus, josta laadittiin erillinen pöytäkirja. 

 

 

§ 19. KAPPELINEUVOSTON TALOUSARVIOTAVOITTEET VUODELLE 2023 

 

Vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelmien teko on seurakunnassa 

käynnissä. Esityslistan liitteenä kuluvan vuoden talousarvion toteutuma 

18.8.2022 kappelineuvostojen osalta. (Liite 1.) 

Kappelineuvosto voi tuoda esille myös muita Miehikkälän 

kappeliseurakunnan kannalta välttämättömiä määrärahatarpeita 

(kiinteistöt, työalat jne.) otettavaksi huomioon talousarvion 

valmistelussa. 

 

Kappelineuvosto keskustelee vuoden 2023 talousarviotavoitteista ja 

esittää tavoitteet kirkkoneuvostolle otettavaksi huomioon talousarvion 

valmistelussa. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto esittää, että ensi vuodeksi varataan tämän vuoden 

mukaisesti määräraha kirkon oppaan palkkaamiseen. 

Kappelineuvosto tekee myös aloitteen kirkkoneuvostolle Miehikkälän 

kirkon muuttamiseksi esteettömäksi myös kirkon kuoriosan osalta. 
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Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen 

 

 

§ 20. MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNNAN JUMALANPALVELUS- JA 

KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE 1.9.2022 – 30.11.2022 

 

Liitteenä jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma marraskuun 2022 

loppuun asti. 

 

Esitys: 

Kappelineuvosto hyväksynee otsikkosuunnitelman Miehikkälän 

kappeliseurakunnan osalta. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Otsikkosuunnitelma hyväksyttiin liitteen mukaisena. (Liite 2.) 

 

 

 

§ 21. MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNNAN LAHJAESINEEN LISÄTILAUS 

 

Kello- ja kultaliike Taimiston kautta on tilattu 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). 

 

Kappelineuvoston päätös: 

Esityksen mukainen. 
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§ 22. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

• Keskusteltiin äänentoistosta, johon tarvitaan parannuksia. 

• Toivotaan omaa messua Miehikkälän kirkkoon myös vaalipäivänä su 

20.11. 

 

 

§ 23. ILMOITUSASIAT 

• Ei ollut. 

 

 

 

§ 24. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA 

 

Esitys: 

Kappelineuvoston seuraava kokous pidetään ti 25.10. 

 

Kappelineuvoston päätös: 

 

 

 

§ 25. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.57 ja antoi kirkkolain mukaisen 

oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. 


