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VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2018 

Kappelineuvosto/hautausmaakatselmus  PÖYTÄKIRJA 

18.6.2018 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajien   Kappelineuvosto 

nimikirjaimet       

 

KAPPELINEUVOSTON KOKOUS/HAUTAUSMAAKATSELMUS 

 

Aika maanantai 18.6.2018 klo 17.00 – 19:30 

 

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) 

Tanska Juha  kirkkoherra   (-) 

Silander Outi  kirkkoneuvoston edustaja,  

pöytäkirjan pitäjä  (x) 

Salmi Arja  kappelineuvoston sihteeri  (-) 

Partanen Katri seurakunnan puutarhuri,  

kutsuttuna, § 17-19  (x)  

Höfer Mari  johtava diakonian viranhaltija,  

kutsuttuna, § 22  (x) 

Bordi Aila  Juho Ollin varajäsen  (x) 

 

Käsitellyt asiat § 12 – 24 

 

Allekirjoitukset 

 

 

Anne Koivunen  Outi Silander 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

Pöytäkirjantarkastus 

 

Virolahden seurakuntatoimistossa 27.6.2018 

  

Allekirjoitukset 

 

Aila Bordi   Aira Paavola 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 

 

Pöytäkirjan nähtävänä pito  

 



       2 
 

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2018 

Kappelineuvosto/hautausmaakatselmus  PÖYTÄKIRJA 

18.6.2018 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajien   Kappelineuvosto 

nimikirjaimet       

 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 28.6.2018 seurakunnan Virolahden pal-

velutoimistossa ja seurakunnan kotisivuilla.  

 

 

12 § 

KOKOUKSEN AVAUS Kappalainen Anne Koivunen avasi kokouksen.   

 

 

13 § 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Kokouskutsu esityslistoineen on postitettu kappelineuvoston jäsenille ja muille 

kokouksessa läsnä oloon 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  Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Päätös  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

14 § 

KOKOUKSEN  SIHTEERIN  VALINTA 

Kappelineuvoston sihteeri Arja Salmi on estynyt osallistumaan kappeli-

neuvoston kokoukseen. Pöytäkirjan pitämisestä on alustavasti sovittu 

kirkkoneuvoston edustaja Outi Silanderin kanssa.  

 

Esitys Valitaan kirkkoneuvoston edustaja Outi Silander tämän kokouksen sih-

teeriksi.   

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.  

 

 

15 § 

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. 

 

Päätös  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aira Paavola ja Aila Bordi. 
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16 § 

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 

Esitys Kappelineuvosto käyttää esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä. Kokous 

toimii hautausmaakatselmuksena. 

 

Päätös  Esityslistaa täydennettiin § 14 kokouksen sihteerin valinnalla sekä § 21 

kellotapulin maalausasialla.  

 

 

17 § 
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.  

 

Esitys Todetaan, että hautausmaalla on noudatettu hautaustoimen ohjesääntöä 

ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa. 

 

Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisäksi todettiin, että hautausmaan käyttösuunnitel-

ma on vuodelta 2009, Virolahden seurakunnan ajalta. Hautausmaan 

käyttösuunnitelman päivittäminen on ajankohtaista.  

 

 

18 §  

HAUTAKIRJANPIDON YHTÄPITÄVYYS 

 

Katselmuksessa verrataan hautauspäiväkirjaa ja suoritettuja hautauksia. 

 

Esitys Todetaan, että hautauskirjanpito on yhtäpitävä hautausmaalla suoritettu-

jen toimenpiteiden kanssa. 

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.  
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19 §  

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.  

 

 

20 § 

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.  

 

 

21 § 

VIROLAHDEN  KELLOTAPULIN  MAALAUSSELOSTE  JA  JATKOTOIMENPITEET 

Jyrki Ahokas on lähettänyt Virolahden kirkon kellotapulin värisuunni-

telman ja maalausselosteen Liisa Hanskille tiedoksi ja kappelineuvoston 

kokouksessa käsiteltäväksi.  

 

Esitys  Kappelineuvosto sopii jatkotoimenpiteistä 

 

Päätös Kappelineuvoston edustajina Virolahden kirkon kellotapulin maalaus-

projektin yhdyshenkilöinä toimivat Liisa Hanski ja Teuvo Niemelä.  

22 § 

MUUT ASIAT  

 

Diakoniatyön tilanne  Johtava diakonian viranhaltija Mari Höfer esittäytyy kappelineuvostolle 

ja kertoo diakoniatyön tämän hetken tilanteesta. 
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Kirkon opastus Kirkon opastus heinäkuun aikana päätettiin hoitaa heinäkuun viikonlop-

puina vapaaehtoisvoimin. Viikolla opastuksen hoitaa Anton Ylä-Kotola.  

Kirkossa on messut 15.7, 22.7 (konfirmaatio) ja 29.7. Muuta toimintaa ei 

tällä hetkellä ole kirkkoon varattu. Lauantaiksi tulee varmaankin hau-

tauksia jonkin verran. Alustavasti on sovittu, että kirkko on viikolla 

avoinna klo 11–15. Viikonloppujen aukiolo sovitaan kokouksessa. 

 

Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään tiistaina 21.8.2018 klo 18 Virojoen seurakun-

tatalolla. 

 

Esitys Muut asiat merkitään tietoon saatetuksi. 

 

Päätös Esitys hyväksyttiin. Kirkon aukiolo pyritään järjestämään heinäkuun 

viikonloppuina vapaaehtoisvoimin klo 11–15 välisenä aikana 

 

 

23 § 

MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

Seppeleen laskut ennalta sovittuina päivinä kappelineuvoston päätöksen mukaisesti.  

Toivotaan seurakunnan työntekijän osallistumista seppeleen laskuihin. 

Jatkossa tulee kiinnittää huomioita tapahtumien tarkempaan Katriina – 

kirjauksiin.   

 

 

24§ 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi kirkkolain mukaisen oikaisuvaa-

timuksen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.. 
 


