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VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017  

Kappelineuvosto    

8.6.2017 

 

 

 

Kappelineuvoston pöytäkirjan  

tarkastajien nimikirjaimet       

 

KAPPELINEUVOSTON KOKOUS 

 

Aika torstai 8.6.2017 klo 17.00 – 18.30 

 

Paikka Virojoen seurakuntatalo, Riihitie 2, Virojoki 

                                     läsnä/poissa 

Osallistujat Koivunen Anne kappalainen, puheenjohtaja (x) 

 Hanski Liisa  kappelineuvoston varapj.  (x) 

Niemelä Teuvo kappelineuvoston jäsen  (x) 

Olli Juho   -"-  (-) 

Paavola Aira   -"-  (x) 

Pitkänen Kaisa  -"-  (x) 

Ruoppa Johanna  -"-  (x) 

Parjanen Juha  vs. kirkkoherra  (x) 

Silander Outi  kirkkoneuvoston edustaja  (x) 

Salmi Arja  kappelineuvoston sihteeri  (x) 

 

 

 

Käsiteltävät asiat § 20 - 30 

 

Allekirjoitukset 

 

 

Anne Koivunen  Arja Salmi 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

Pöytäkirjantarkastus 

 

Virolahden seurakuntatoimistossa 12.6.2017 

  

Allekirjoitukset 

 

Aira Paavola   Kaisa Pitkänen 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 

 

Pöytäkirjan nähtävänä pito  

 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 14.6.2017 seurakunnan Virolahden pal-

velutoimistossa ja seurakunnan kotisivuilla.  
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20 § 

KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 

 

21 § 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Kokouskutsu esityslistoineen on postitettu kappelineuvoston jäsenille ja 

muille kokouksessa läsnä oloon oikeutetuille viimeistään viisi päivää en-

nen kokousta (kappelineuvoston ohjesääntö 7 §). KL 7:4-6:n mukaan 

seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jä-

senistä on saapuvilla. 

 

Esitys  Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Päätös  Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

22 § 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAJAN 

MÄÄRÄÄMINEN 

 

Esitys Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa 

olevat Juho Olli ja Aira Paavola. 

 

Esitetään, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville 

seurakunnan kotisivuille 14.6.2017. 

 

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aira Paavola ja Kaisa Pitkänen. Pöytä-

kirja tarkastetaan 12.6.2017. 

 

23 § 

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 

Esitys Kappelineuvosto käyttää esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä.  

 

Päätös Esitys hyväksyttiin. 
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24 § 

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNNAN JUMALANPALVELUS- JA 

KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE 1.7. – 30.9.2017 

  

Liitteenä 1 on jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma Virolahden 

kappeliseurakunnan osalta heinä-syyskuulle 2017. 

 

Esitys Kappelineuvosto hyväksyy Virolahden kappeliseurakunnan 

jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelman ajalle heinä – syyskuu 2017. 

 

Päätös Suunnitelmaa muutettiin keskustelun jälkeen ja se hyväksyttiin 

muutettuna. Hyväksytty suunnitelma on liitteenä 1a. 

 

25 § 

KAPPELINEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ 

 

Kappelineuvoston on hyvä käydä läpi kappelineuvoston ohjesääntö uu-

den kappalaisen aloitettua virkansa hoitamisen (liite 2). 

 

Esitys Käsitellään kappelineuvoston ohjesääntö ja se ja siitä käyty keskustelu 

merkitään tiedoksi. 

 

Päätös  Esitys hyväksyttiin. 

 

26 § 

TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 

 

1) Klamilan Kirkon Tuki ry:n vuosikertomus vuodelta 2016 (liite 3). 

2) Klamilan kirkon kesäaukiolo aika on 27.6. – 30.7.2017 klo 11 - 16 

3) piispa Seppo Häkkinen on ilmoittanut, että vs. lääninrovasti Juha 

Parjanen hoitaa kappalainen Anne Koivusen virkaanasettamisen 

kuuden kuukauden koeajan päätyttyä. 

4) aikuistyön toimikunnan muistio 23.5.2017 (liite 4) 

 

Esitys  Yllä mainitut asiat merkitään kappelineuvoston tietoon saatetuksi. 

 

Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että kappalainen selvittää, miten 

olisi mahdollista järjestää Virolahden kirkon aukiolo tämän kesän aika-

na, vähintään Virolahti-viikolla. 
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27 § 

YHTEYSTYÖ KLAMILAN KIRKON TUKI RY:N KANSSA 

 

Vs kirkkoherra Juha Parjanen, talousjohtaja Tarja Partanen ja kappalai-

nen Anne Koivunen kävivät neuvottelun Klamilan Kirkon Tuki ry:n 

kanssa 4.5.2017 Klamilan kyläkirkossa. 

 

Neuvottelussa nousi esille tarve pitää yhteisiä neuvotteluja kappelineu-

voston ja Klamilan Kirkon Tuki ry:n kanssa. Aiemmin ao. neuvotteluja 

on eri muodoissa pidetty. Perusteltua lienee se, että kappelineuvosto ni-

meää kaksi edustajaansa neuvottelemaan Klamilan Kirkon Tuki ry:n 

kanssa yhteistyösopimuksessa (liite 5) mainituista asioista. 

 

Esitys Kappelineuvosto nimeää edustajansa neuvottelemaan Klamilan Kirkon 

Tuki ry:n edustajien kanssa yhteistyösopimuksen määrittelemistä asiois-

ta. 

   

Päätös Kappelineuvosto nimesi edustajikseen neuvotteluihin Liisa Hanskin ja 

Teuvo Niemelän. 

 

28 § 

VIROLAHDEN HAUTAUSMAAN UURNA-ALUE 

 

Virolahden hautausmaalla on valmisteltu muistolehtoa syksystä 2016 ja 

se on viimeistelytöitä vaille valmis. Alue on muualle haudattujen muis-

tomerkin läheisyydessä ja reunustettu pensasistutuksella. Tarkoitus on, 

että hautauksia muistolehtoon tehdään vain sulan maan aikana. Alue on 

kooltaan kolme kertaa kuusi metriä ja siihen voi haudata 105 vainajan 

tuhkat – hautapaikan koko on 40cm x 40cm. Numeroidut uurnahautapai-

kat myydään järjestyksessä ja niihin voi haudata tuhkan joko uurnassa 

60 cm syvyyteen tai ilman uurnaa 40 cm syvyyteen. Molemmilla tavoilla 

haudaten hinta on Haminan seurakunnassa määrätty muistolehtopaikan 

hinta. Hautapaikka on määräaikainen, 25 vuotta, jonka jälkeen se voi-

daan käyttää uudelleen ja nimikyltti poistaa, ellei hautapaikalle lunasteta 

jatkoaikaa. 
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Muistolehtoalueelle on asennettu kaksi kunnostettua vanhaa paasimallis-

ta muistomerkkiä. Niihin voi kiinnittää laatan, jossa on haudatun vaina-

jan tiedot. Muistolehto on varsin näkyvällä paikalla, joten laatat olisivat 

kaikki samankokoisia ruostumatonta terästä olevia laattoja, jotka seura-

kunta hankkii ja kiinnityttää omaisten kustantamana. Tilaus kootaan 

niin, että laattoja asennetaan kaksi kertaa vuodessa. Laatan koko on 70 x 

130 mm ja kirjasintyyppi Antikva. 

 

Esitys Kappelineuvosto antaa lausuntonsa suunnitelmasta. 

   

Päätös  Kappelineuvosto pitää suunnitelmaa hyvänä ja toteuttamiskelpoisena. 

  

29 § 

SEURAAVIEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUKSIEN AJANKOHTIEN SOPIMINEN 

 

 Kappelineuvoston tulee sopia seuraavat kokoukset: ensinnäkin hautaus-

maakatselmuksen ajankohta ja toiseksi seuraavat muut kappelineuvoston 

kokoukset. 

 

Esitys Sovitaan seuraavien neuvottelujen ajankohdat alkaen hautausmaakat-

selmuksen ajankohdasta. 

 

Päätös Kappelineuvosto päätti, että hautausmaakatselmus pidetään ke 2.8.2017 

klo 17 Virolahden hautausmaalla. Kappelineuvoston seuraavat kokouk-

set pidetään to 31.8.2017 klo 18 ja 31.10.2017 klo 18 Virojoen seura-

kuntatalossa. 

 

30 § 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi kirkkolain mukaisen oi-

kaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. 


