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VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016  

Kappelineuvosto/hautausmaakatselmus   

21.6.2016 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajien   Kappelineuvosto 

nimikirjaimet       

 

KAPPELINEUVOSTON KOKOUS/HAUTAUSMAAKATSELMUS 

 

Aika tiistai 21.6.2016 klo 14.00 – 16.00 

 

Paikka Virolahden hautausmaa ja Pitäjäntupa 

                                     läsnä/poissa 

Osallistujat Karvonen Taina vt. kappalainen, puheenjohtaja (x) 

 Hanski Liisa  kappelineuvoston varapj.,  (x) 

Niemelä Teuvo kappelineuvoston jäsen  (x) 

Olli Juho   -"-  (-) 

Paavola Aira   -"-  (x) 

Pitkänen Kaisa  -"-  (-) 

Ruoppa Johanna  -"-  (x) 

Tanska Juha  kirkkoherra   (-) 

Silander Outi  kirkkoneuvoston edustaja  (x) 

Salmi Arja  kappelineuvoston sihteeri  (x) 

Partanen Katri seurakunnan puutarhuri, kutsuttuna (x) 

Koukkula Marketta Kaisa Pitkäsen varajäsen  (x) 

 

 

Käsitellyt asiat § 34 – 48 

 

Allekirjoitukset 

 

 

Taina Karvonen  Arja Salmi 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

Pöytäkirjantarkastus 

 

Virolahden seurakuntatoimistossa 22.6.2016 

 

Allekirjoitukset 

 

Teuvo Niemelä  Marketta Koukkula 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 

 

Pöytäkirjan nähtävänä pito  

 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 23.6.2016 seurakunnan Virolahden 

palvelutoimistossa ja seurakunnan kotisivuilla.  
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34 § 

KOKOUKSEN AVAUS Kappalainen Taina Karvonen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.   

 

35 § 

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 todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

36 § 

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 

Esitys Kappelineuvosto käyttää esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä. Kokous 

toimii hautausmaakatselmuksena. 

 

Päätös  Esitys hyväksyttiin. 

 

37 § 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAJAN 

MÄÄRÄÄMINEN 

 

Esitys Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa 

olevat Teuvo Niemelä ja Juho Olli. 

 

Esitetään, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville 

seurakunnan kotisivuille. 

 

Päätös  Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Teuvo Niemelä ja Marketta Koukkula. 

 

 



       3 
 

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016  

Kappelineuvosto/hautausmaakatselmus   

21.6.2016 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajien   Kappelineuvosto 

nimikirjaimet       

 

38 § 

HAUTAUSMAAKATSELMUS  

 

Hautaustoimen ohjesäännön 16 §:n mukaan kirkkoneuvosto huolehtii 

siitä, että hautausmaiden ja niillä olevien rakennusten katselmus 

suoritetaan vuosittain. Kappeliseurakunnissa katselmuksesta vastaavat 

kappelineuvostot. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin 

hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä 

tehdyt havainnot antavat aihetta. 

 

Kappelineuvosto suorittaa hautausmaan ohjesäännön mukaisen 

katselmuksen Virolahden hautausmaalla. Katselmukseen on kutsuttu 

mukaan Haminan seurakunnan seurakuntapuutarhuri Katri Partanen. 

Viime vuoden hautausmaakatselmuksesta laadittu pöytäkirja on liitteenä 

1. 

 

Esitys Todetaan, että tämä kokous toimii hautausmaankatselmuksena. 

 

Päätös Esitys hyväksyttiin. 

 

 

39 § 

HAUTAUSMAAN OHJESÄÄNNÖN JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN NOUDATTAMINEN 

 

Esitys Todetaan, että hautausmaalla on noudatettu hautaustoimen ohjesääntöä 

ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa. 

 

Päätös Todettiin, että hautausmaalla on noudatettu v. 2001 olevaa ohjesääntöä 

ja käyttösuunnitelmaa. Ohjesääntöä ollaan parhaillaan päivittämässä. 

 

40 §  

HAUTAKIRJANPIDON YHTÄPITÄVYYS 

 

Katselmuksessa verrataan hautauspäiväkirjaa ja suoritettuja hautauksia. 

 

Esitys Todetaan, että hautauskirjanpito on yhtäpitävä hautausmaalla 

suoritettujen toimenpiteiden kanssa. 

 

Päätös Esitys hyväksyttiin. 
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41 §  

YKSITYISTEN HAUTOJEN KUNNOSTUS JA HOITAMINEN 

 

Esitys Todetaan, että yksityisiä hautoja on kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön 

mukaisesti. 

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.  

 

42 § 

SEURAKUNNAN HUOLEHTIMIEN HAUTOJEN HOITO 

 

Seurakunnan hoidossa on hautoja, joiden hoidosta seurakuntalaiset ovat 

tehneet sopimuksen seurakunnan kanssa. Lisäksi seurakunta hoitaa 

omalla kustannuksellaan tiettyjä hautoja. 

 

Esitys Todetaan, että seurakunnan huolehtimien hautojen hoito on ollut 

sopimusten ja annettujen määräysten mukaista. 

 

Päätös  Esitys hyväksyttiin. 

 

43 § 

SANKARIHAUTAUSMAAN KUNNOSTUKSEN TILANNE 

 

 Sankarihautausmaa kunnostetaan syksyn 2016 aikana. Asiaa käsiteltiin jo 

edellisessä kappelineuvoston kokouksessa. 

 

Esitys Todetaan, että sankarihautausmaan kunnostussuunnitelmat on hyväksytty ja työt 

tehdään syksyn 2016 aikana. 

 

Päätös  Esitys hyväksyttiin. 

 

44 §  

UURNAHAUTA-ALUEEN TILANNE 

 

Esitys Tutustutaan uurnahauta-alueen tilanteeseen ja toteuttamisen etenemiseen. 

 

Päätös Esitys hyväksyttiin. Puutarhuri valmistelee uurnahauta-aluetta ja se voidaan 

ottaa jo aiemminkin käyttöön, mikäli on tarpeen. Alueelle tuodaan kaksi 

hiottuna ollutta paasikiveä, joihin voidaan kiinnittää haudattujen henkilöiden 

muistolaatat. Lisäksi alueen reunaan toivotaan muutamia penkkejä hiljentymistä 

ja lepäämistä varten. 
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45 § 

MUISTOMERKKI ENTISILLE KIRKOILLE 

 

Muistomerkki on hankittu ja sijoitettu vanhan kivisakastin ja kirkon väliin. 

 

Esitys  Todetaan, että muistomerkki on asennettu paikalleen. 

 

Päätös  Esitys hyväksyttiin. 

 

46 § 

MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

Rautaportit Hautausmaan eteläpään sisäänkäynnissä on rautaportti. Keskusteltiin 

voisiko myös pohjoispään sisäänkäynnin vanhan rautaportin kunnostaa 

ja päätettiin laittaa asia vireille. 

 

Kellotapulin risti Kellotapulin risti on ollut talven korjattavana. Toivottiin, että risti 

saataisiin muutaman viikon sisällä kunnostettuna kellotapuliin.  

 

Pitäjäntuvan kaakeliuunit Pitäjäntuvan uunien maalipinnat lohkeilevat pahasti. Päätettiin pyytää 

uunin pintojen kunnostus pikaisesti. 

 

Hautakivien oikaisu talkootyönä 

 

 Keskusteltiin kallellaan olevien hautakivien oikaisusta mahdollisesti 

talkootyönä. Todettiin kuitenkin, että tällaiseen hankkeeseen liittyy aina 

työturvallisuusriski ja riski kivien vahingoittumisesta. 

 

Kutsut kirkon 250 –vuotisjuhlajumalanpalvelukseen 

 

 Keskusteltiin kutsujen lähettämisestä ja päätettiin noudattaa lähetyksessä 

samanlaisissa tilanteissa aiemmin vakiintunutta käytäntöä. 

 

47 § 

SEURAAVAN KAPPELINEUVOSTON KOKOUKSEN AJANKOHDAN SOPIMINEN 

 

 Seuraava kappelineuvoston kokous päätettiin pitää tiistaina 30.8.2016 

Virojoen seurakuntatalolla. 
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48 § 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi kirkkolain mukaisen oi-

kaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. 


