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VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 

Kappelineuvosto/hautausmaakatselmus   

2.8.2017 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajien   Kappelineuvosto 

nimikirjaimet       

 

KAPPELINEUVOSTON KOKOUS/HAUTAUSMAAKATSELMUS 

 

Aika keskiviikkona 2.8.2017 klo 17.00 – 18.30 

 

Paikka Virolahden hautausmaa ja Pitäjäntupa 

                                     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  vt. kirkkoherra  (x) 

Silander Outi  kirkkoneuvoston edustaja  (x) 

Salmi Arja  kappelineuvoston sihteeri  (x) 

Partanen Katri seurakunnan puutarhuri, kutsuttuna (x) 

 

 

Käsitellyt asiat § 31 – 43 

 

Allekirjoitukset 

 

 

Anne Koivunen  Arja Salmi 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

Pöytäkirjantarkastus 

 

Virolahden seurakuntatoimistossa 7.8.2017 

  

Allekirjoitukset 

 

Johanna Ruoppa  Liisa Hanski 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 

 

Pöytäkirjan nähtävänä pito  

 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 9.8.2017 seurakunnan Virolahden pal-

velutoimistossa ja seurakunnan kotisivuilla.  
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31 § 

KOKOUKSEN AVAUS Kappalainen Anne Koivunen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.   

 

32 § 

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 koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

33 § 

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 

Esitys Kappelineuvosto käyttää esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä. Kokous 

toimii hautausmaakatselmuksena. 

 

Päätös  Esitys hyväksyttiin. 

 

34 § 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAJAN 

MÄÄRÄÄMINEN 

 

Esitys Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa 

olevat Johanna Ruoppa ja Liisa Hanski. 

 

Esitetään, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville 

seurakunnan kotisivuille. 

 

Päätös  Esitys hyväksyttiin. 
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35 § 

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 hautausmaalla on noudatettu hautaustoimen ohjesääntöä 

ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa. 

 

Päätös Esitys hyväksyttiin. 

  

36 §  

HAUTAKIRJANPIDON YHTÄPITÄVYYS 

 

Katselmuksessa verrataan hautauspäiväkirjaa ja suoritettuja hautauksia. 

 

Esitys Todetaan, että hautauskirjanpito on yhtäpitävä hautausmaalla suoritettu-

jen toimenpiteiden kanssa. 

 

Päätös Esitys hyväksyttiin. 

 

37 §  

YKSITYISTEN HAUTOJEN KUNNOSTUS JA HOITAMINEN 

 

 Kappelineuvosto tutustuu yksityisten hautojen hoidon tilanteeseen hau-

tausmaakatselmuksessa. 

 

Esitys Todetaan, että yksityisiä hautoja on kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön 

mukaisesti. 

 

Päätös Esitys hyväksyttiin. 
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38 § 

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 sopi-

musten ja annettujen määräysten mukaista. 

 

Päätös  Esitys hyväksyttiin. 

 

39 § 

SANKARIHAUTAUSMAAN TILANNE 

 

 Sankarihautausmaa on kunnostettu syksyn 2016 aikana sille hyväksytyn kunnos-

tussuunnitelman (liite 2) mukaisesti. 

  

Esitys Todetaan, että sankarihautausmaa on kunnostettu sille hyväksytyn kunnostus-

suunnitelman mukaisesti. 

 

Päätös  Esitys hyväksyttiin. 

 

40 §  

UURNAHAUTA-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. Muistolehtoalueelle on 

asennettu kaksi kunnostettua vanhaa paasimallista muistomerkkiä. Nii-

hin voi kiinnittää laatan, jossa on haudatun vainajan tiedot. 

 

Esitys Tutustutaan uurnahauta-alueen tilanteeseen ja toteuttamisen etenemiseen. 

 

Päätös Esitys hyväksyttiin. 
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41 § 

KAPPALAISEN VIRKAAN ASETTAMINEN 

 

Piispa Seppo Häkkinen on velvoittanut vs lääninrovasti Juha Parjasen 

toimittamaan Virolahden kappeliseurakunnan kappalaisen Anne Koivu-

sen virkaan asettamisen koeajan päättymisen jälkeen. Virkaan asettami-

nen voidaan toimittaa Virolahden kirkossa sunnuntaina 22.10. ellei sille 

ole estettä. Virkaan asettamisessa tarvitaan eri henkilöitä hoitamaan ao. 

messun tehtäviä: 1) messu alkaa ristisaatolla, johon tarvitaan ristin ja 

kynttilän kantajat, 2) tekstin lukijat ja 3) avustaja virkaan asettamiseen 

(tekstin lukeminen ja siunaus). Notaariksi on alustavasti lupautunut hiip-

pakuntadekaani Marko Marttila tuomiokapitulista. 

 

Messun jälkeen kirkkokahvit ja lyhyt päiväjuhla Pitäjäntuvassa. Mes-

suun ja päiväjuhlaan tarvitaan myös musiikkiesityksiä. 

 

Esitys  Päätetään järjestää kappalainen Anne Koivusen virkaan asettaminen 

sunnuntaina 22.10.2017 klo 10.00 Virolahden kirkossa ja päätetään eri 

tehtäviin kutsuttavista henkilöistä. 

 

Päätös Esitys hyväksyttiin. Ristinkantajaksi valittiin Teuvo Niemelä, tekstinlu-

kijoiksi Outi Silander ja Johanna Ruoppa ja avustajaksi Liisa Hanski. 

Kynttilänkantajat nimetään myöhemmin. 

 

42 § 

MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

Virolahden kirkon käytävämatto 

 

 Virolahden kirkon käytävämatto on nyt jo niin huonokuntoinen, että se 

aiheuttaa turvallisuusriskin kirkossa kävijöille. Kappelineuvosto totesi, 

että matto pitää uusia pikimmiten. 

 

43§ 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi kirkkolain mukaisen oi-

kaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. 

 

 


