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VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2019 

Kappelineuvosto/hautausmaakatselmus   

20.8.2019 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajien   Kappelineuvosto 

nimikirjaimet       

 

KAPPELINEUVOSTON KOKOUS/HAUTAUSMAAKATSELMUS 

 

Aika tiistai 20.8.2019 klo 17.00 – 19.30 

 

Paikka Virolahden hautausmaa, Virolahden kirkko ja Pitäjäntupa 

 

OSALLISTUJAT               läsnä/poissa 

  Koivunen Anne kappalainen, pj    - 

Silander Outi kappelineuvoston varapj, pj             x 

  Meriläinen Ahti jäsen                x 

Pitkänen Kaisa jäsen                x 

Tolvanen Janne jäsen                 - 

Värri Kristian jäsen                  x               

Yläkäs Minna jäsen                x 

Paavola Aira  Tolvasen varajäsen               x 

 

MUUT OSALLISTUJAT 

Tanska Juha  kirkkoherra               -     

Suikkanen Jaana kirkkoneuvoston edustaja    - 

Salmi Arja  sihteeri                x  

Partanen Katri seurakunnan puutarhuri, kutsuttuna x  §16-23 

Partanen Tarja talousjohtaja                                     x 

 

Käsitellyt asiat § 16 – 29 

 

Allekirjoitukset 

 

Outi Silander   Arja Salmi 

puheenjohtaja   sihteeri 

Pöytäkirjantarkastus 

 

Virolahden seurakuntatoimistossa 22.8.2019 

Allekirjoitukset 

 

 

Ahti Meriläinen  Aira Paavola 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 

 

Pöytäkirjan nähtävänä pito  

 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 23.8.2019 seurakunnan Virolahden pal-

velutoimistossa ja seurakunnan kotisivuilla. 
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16 § 

KOKOUKSEN AVAUS Varapuheenjohtaja Outi Silander avasi kokouksen. 

 

17 § 

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. 

 

18 § 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAJAN 

MÄÄRÄÄMINEN 

 

Esitys Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa 

olevat Outi Silander ja Janne Tolvanen. 

 

Esitetään, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville 

seurakunnan kotisivuille. 

 

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ahti Meriläinen ja Aira Paavola. Pöy-

täkirja tarkastetaan 22.8.2019 ja asetetaan sen jälkeen nähtäville toimis-

toon ja kotisivulle. 

 

19 § 

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 

Esitys Kappelineuvosto käyttää esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä. Ko-

kous toimii hautausmaakatselmuksena. 

 

Päätös  Esitys hyväksyttiin. 
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20 § 

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. Todettiin myös, että hautausmaa on hyvin hoidettu 

ja toivottiin, että työ jatkuu samanlaisena. Seurakuntapuutarhuri huoleh-

tii rakennusten lähettyvillä olevien puiden ja pensaiden kasvusta, niin, 

että niistä ei aiheudu vahinkoa rakennuksille. Lisäksi toivottiin, että kir-

kon sähköjen uusimisen yhteydessä huomioidaan teknisesti mahdolli-

suus pääkäytävien valaisemiseen tulevaisuudessa. 

 

21 §  

HAUTAKIRJANPIDON YHTÄPITÄVYYS 

 

Katselmuksessa verrataan hautauspäiväkirjaa ja suoritettuja hautauksia. 

 

Esitys Todetaan, että hautauskirjanpito on yhtäpitävä hautausmaalla suoritettu-

jen toimenpiteiden kanssa. 

 

Päätös Esitys hyväksyttiin. 

 

22 §  

YKSITYISTEN HAUTOJEN KUNNOSTUS JA HOITAMINEN 

 

 Kappelineuvosto tutustuu yksityisten hautojen hoidon tilanteeseen hau-

tausmaakatselmuksessa. 

 

Esitys Todetaan, että yksityisiä hautoja on kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön 

mukaisesti. 
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Päätös Esitys hyväksyttiin. 

 

23 § 

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. 

 

  Katri Partanen poistui tämän pykälän asioiden käsittelyn jälkeen. 

 

24 § 

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNNAN JUMALANPALVELUS- JA KOLEHTI-

SUUNNITELMA AJALLE 1.9. - 31.12.2019 

 

Liitteenä 1 on jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma Virolahden kap-

peliseurakunnan osalta syys-joulukuulle 2019. 

 

Esitys Kappelineuvosto hyväksyy Virolahden kappeliseurakunnan jumalanpal-

velus- ja kolehtisuunnitelman syys-joulukuulle 2019. 

 

Päätös  Esitys hyväksyttiin. 

 

25 § 

KAPPELINEUVOSTON TALOUSARVIOTAVOITTEET VUODELLE 2020 

 

 Vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmien teko on seurakunnassa 

käynnissä. Liitteenä 2 on vuoden 2019 käyttösuunnitelma kappelineu-

voston osalta. Annetun ohjeen mukaan taloussuunnitelma tulee tehdä ku-

lujen osalta samansuuruisena kuin viimevuotinen. 

 

 Kappelineuvosto voi tuoda esille myös muita Virolahden kannalta vält-

tämättömiä määrärahatarpeita (kiinteistöt, työalat jne.) otettavaksi huo-

mioon talousarvion valmistelussa. 
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 Kirkon kesäaukioloajan pidentäminen koko heinäkuun ajaksi todetta-

neen tarpeelliseksi. Kirkonvahtien palkkioihin tulee varata rahaa talous-

arvioon kesälle 2020. 

 

Kappelineuvoston tavoitteena on jumalanpalveluselämän elvyttäminen. 

Talousarvioon varataan riittävä määräraha korvauksiin esiintyjille.  

 

Esitys Kappelineuvosto keskustelee vuoden 2020 talousarviotavoitteista ja esit-

tää tavoitteet kirkkoneuvostolle otettavaksi huomion talousarvion val-

mistelussa. 

 

 Tarja Partanen kertoi Haminan seurakunnan taloustilanteesta. 

 

Päätös Kappelineuvosto pitää tärkeänä, että Virolahden kirkon muutostyöt saa-

daan valmiiksi talousarviovuonna 2020. Maila Hämäläisen säätiön va-

roista budjetoitu 5000 euron varaus pidetään voimassa.  
 

26 § 

VIROLAHDEN KIRKON MUUTOSTYÖT 

 

Virolahden kirkon muutostöiden suunnitelmat alkavat olla valmiina. Ne sisältä-

vät seuraavat asiat 

 

- kuorialueen muutokset 

o invaluiska saarnatuolin puolelle, jolloin penkit, jotka ovat saarnatuo-

lin alla poistuvat käytöstä, tämä on muutos edellisiin suunnitelmiin 

o ensimmäinen penkkirivi poistetaan 

o kuorialuetta jatketaan kirkkosaliin päin 

o alttarin polvistumispenkki kunnostetaan 

o ylhäällä kuorin etuosassa olevat ”spotti” valaisimet korvataan vastaa-

vanlaisilla kuin Marian kirkon kuorialueella 

- lasten leikkipaikka jää nykyiselle paikalle, sivun ensimmäisen rivin penkin 

etuosa poistetaan 

- ilmalämpöpumput, kaksi kappaletta, asennetaan sivusisäänkäynnin seinälle, 

ulkoyksiköt tulevat ulkoseiniin kiinni 

- sähköpatterit uusitaan 

- paloilmoitinjärjestelmä uusitaan 

- kirkon sisäpuolella suoritetaan paikkamaalausta 

- ulkopuoli maalataan erillisen maalausselosteen mukaan (ei vielä saatavilla). 
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Nämä ovat suunnitelmia ja toteutuksesta tehdään erillinen päätös. Mikäli kus-

tannukset nousevat liian suuriksi, joudumme tekemään karsintaa. Muutostöiden 

alustava aikataulu on, että korjaukset tapahtuvat ensi kesänä. 

 

Esityslistan liitteinä 3 ovat pohjapiirustus muutoksista ja lämpöpiirustus sekä 

LVI-, sähkö- ja arkkitehtiselostus sekä museoviraston lausunto ja lämpöjärjes-

telmien vaihtoehtotarkastelu ja elinkaarilaskenta. 

 

Talousjohtaja Tarja Partanen on kokouksessa esittelemässä asiaa. Vierailemme 

kirkossa hautausmaankatselmuksen jälkeen ennen varsinaista kokousta. 

 

Esitys  Kappelineuvoston antaa lausuntonaan, että se hyväksyy suunnitellut muutokset. 

 

Päätös  Kappelineuvosto hyväksyy suunnitellut muutokset.  

 

27 § 

MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

 Seurakunnalle on tullut tiedoksi Virojoen alueen kaavamuutosehdotus, 

jossa seurakuntatalon vieressä oleva tontti muutettaisiin AM-tontista ri-

vitalorakentamisen mahdollistavaksi. 

 

 Ei muita esille tulleita asioita. 

 

28 § 

SEURAAVA KOKOUS  

  

 Kappalainen päättää ja ilmoittaa seuraavan kokouksen ajankohdan hy-

vissä ajoin. 

 

29 § 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30. 


