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58 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa katselmuskokouksen henkilökunnan kahviossa järjestettyjen kahvien jälkeen,
kokouksessa ei ole hautausmaakatselmuksen ulkopuolisia asioita.
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi.
59 § LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
johtokunnan johtosääntö:
”Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.
Kutsu johtokunnan jäsenille on toimitettava kirjallisesti viimeistään neljä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä, mikäli mahdollista, luettelo käsiteltävistä asioista.
Tieto kokouksesta on samalla tavalla ilmoitettava niille, joilla on oikeus olla kokouksessa läsnä ja käyttää puhevaltaa.

Kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi 2 momentissa olevien määräysten estämättä.
Asioiden käsittelystä ja kokouksen menettelytavoista säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.”
EHDOTUS HAUTAUSTOIMEN PÄÄLLIKKÖ: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi
60 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Kirkkojärjestys 7 luku 7§
Toimielimen toimituskirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa ja varmentaa sihteeri, jollei
ohje- tai johtosäännössä ole määrätty toisin. Pöytäkirjaotteen todistaa oikeaksi puheenjohtaja tai
sihteeri taikka muu ohje- tai johtosäännössä määrätty henkilö.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja taloustoimistossa 14
päivän ajan toimiston aukioloaikana.
EHDOTUS, HAUTAUSTOIMEN PÄÄLLIKKÖ: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Onni Hämäläinen ja
Eine Hänninen.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eine Hänninen ja Onni Hämäläinen
61§ PARIKAN HAUTAUSMAAN HAUTAUSMAAKATSELMUS JA PARIKAN SIUNAUSKAPPELIN, HUOLTORAKENNUKSEN JA KREMATORION KIINTEISTÖTARKASTUS
Valmistelija hautaustoimen päällikkö Raimo Heikkinen, puh. 041 462 6210
Parikan hautausmaalle oli vuoden 2014 yhteensä 150 hautausta, joista 99 oli uurnahautauksia ja
51 arkkuhautauksia. Parikan hautausmaan uurnalehtoon oli 80 hautausta. Haudanhoitosopimuksia
Parikan hautausmaalla yhteensä 2203, mikä on hieman ylipuolet hautainhoitorahaston kaikista
hoitosopimuksista. Kausityöntekijöitä alueella on 18, joista 7 on kuuden kuukauden ja 11 viiden
kuukauden mittaisissa työsuhteissa. Kausityönjohtaja on vuosittain seitsemän kuukauden työsuhteessa. Osa työntekijöistä on 30 %:n palkkatuella, yksi työntekijä työkokeilussa ja yksi kuntouttavassa työkokeilussa. Parikan hautausmaan unohdettujen hautojen kuulutusmenettely on saatu
päätökseen, kauden aikana hautausmaalta poistetaan noin 550 muistomerkkiä, lisäksi omaiset
luovuttivat omaehtoisesti 30 hautapaikkaa takaisin ja hallinta-ajan päätymisen myötä palautui 17
hautapaikkaa.
Talvikaudella tykkylumi aiheutti huomattavia vahinkoja puustolle ja pensaistolle. Mäntyjen latvustoihin jäi isoja, lähes irtirepeytyneitä oksia, jotka jouduttiin poistamaan nosturiauton avulla lumien
sulettua. Parikan hautausmaan kesävesilinjat kaipaavat korjausta kiireellisesti, suunnitelmat ovat
olemassa, mutta hankkeen toteuttamiseen ei ole toistaiseksi löytynyt määrärahaa. Parikan huoltorakennuksen katto vuotaa, korjaussuunnitelmat kattorakenteen muuttamisesta ja lämpöeristyksen lisäämisestä ovat olemassa, mutta hanke ei ole mahtunut investointiohjelmaan. Parikan kappelin miesten wc- tilassa on ollut vuosikymmeniä eriasteisia kosteusvaurioita, joita on pintakorjattu, nyt tilanne pahentunut, korjaustyöt kattorakenteessa on tehty, mutta itse wc-tila odottaa vielä
korjaamista. Hautausmaan peräosan taukotupa/varastorakennus on yleisilmeeltään rähjäinen, on

käytössä sosiaalitilojen osalta puolivuosittain, suunnitelmat uuden rakennuksen osalta ovat olemassa, mutta niiden toteuttaminen ei ole mahdollista pitkään aikaan, jos koskaan. Käydään tutustumassa vanhaan rakennuksen ja kartoitetaan mahdollisuutta rakennuksen ilmiasun kohentamiseen edullisesti, mahdollisesti omana työnä. Kymen krematoriossa on tuhkattu tämän vuoden aikana 742 vainajaa.
Hautausmaakatselmus ei kata kaikkia yhtymän hautausmaita, vaan kohteet valitaan esim. meneillään olevien hankkeiden perusteella, kuitenkin niin, että jokaisella hautausmaalla suoritetaan katselmus nelivuotisjakson aikana. Hautausmaan katselmuksessa kiinnitetään huomio seuraaviin asioihin:
1. onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu
2. onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa
3. onko yksittäisiä hautoja hoidettu ohjesäännön mukaisesti
4. onko seurakuntayhtymän huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen
määräysten mukaista

EHDOTUS, hautaustoimen päällikkö; Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta suorittaa Parikan
hautausmaan vuosikatselmuksen ja tekee Parikan siunauskappelin, huoltorakennuksen, hautausmaan peräosan taukotupa/varastorakennuksen kiinteistötarkastuksen ja krematorion kiinteistötarkastuksen.
PÄÄTÖS: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta suoritti Parikan hautausmaan vuosikatselmuksen
ja teki Parikan siunauskappelin, huoltorakennuksen, hautausmaan peräosan taukotupa/huoltorakennuksen ja Kymen krematorion kiinteistötarkastuksen. Hautausmaakatselmuksessa
todettiin hoitosopimushautojen hoitotaso hyväksi ja kukat hyväkuntoisiksi. Yleisalueiden hoitotaso
on heikentynyt, käytäviä ei ole ehditty kunnostamaan ja reunat ovat kanttaamatta. Kuulutushautojen muistomerkkien poistotyö saadaan päätökseen hoitokauden aikana. Keskusteltiin kesävesilinjojen uusintatarpeesta, yli viisikymmentä vuotta vanhat metalliputkistot ovat käyttöikänsä
päätepisteessä, kuluneella kaudella on jouduttu korjaamaan yli kaksikymmentä vesivuotoa.
Kappelin osalta tutustuttiin miesten wc- tilan kosteusvaurioihin, katon vuotokohta on korjattu,
kosteus ei ole levinnyt laajemmin lattialaattaan, kiinteistötoimi hoitaa korjauksen syksyn kuluessa.
Tutustuttiin huoltohallin katon kosteusvaurioihin hallin sisältä, suunnitelmat hallin katon muuttamisesta harjakattoiseksi ja lämpöeristämisestä ovat olemassa. Hautausmaan peräosan huoltorakennus huonokuntoinen ja avoin katososa on osoittautunut ongelmalliseksi tavarahävikin takia.
Todettiin, että huoltohallin katon muutoksen ja huoltorakennuksen kunnostuksen toteutusmahdollisuudet ja -aikataulu tulee selvittää.
Krematorio todettiin siistiksi, krematorion hoitaja esitteli toimintaa, kuluvan vuoden tuhkattujen
määrä oli kirjanpidon mukaa 804. KYAMK on suorittanut krematoriolla päästömittaukset
20.5.2015. Mittaustulokset otettiin viidestä perättäisestä tuhkauksesta, raportti esitellään johtokunnalle syksyn kokouksissa. Arkkumateriaalien kohdalla ollaan vihdoin pääsemässä parempaan
tilanteeseen, keinokuituverhoillut arkut tulevat poistumaan siirtymäjakson jälkeen tuotevalikoimista.

62 § LAAJAKOSKEN HAUTAUSMAAN HAUTAUSMAAKATSELMUS JA SIUNAUSKAPPELIN JA HUOLTORAKENNUKSEN KIINTEISTÖTARKASTUS
Laajakosken hautausmaalle oli vuoden 2014 aikana 41 hautausta, joista arkkuhautauksia 19 ja
uurnia 22. Kausityöntekijöitä hautausmaalla on pääsääntöisesti 4, kahtena päivänä viikosta viisi.
Kolme työntekijöistä on puolen vuoden työsuhteessa ja yhden työsuhde kestää viisi kuukautta.
Hoitosopimushautoja oli yhteensä 340 kpl. Henkilöstön niukkuus näkyy yleisilmeessä, osastojen
sisäisten käytävien siistimiseen ei ole mahdollisuutta, vaan ne alkavat nurmettua reunoiltaan. Talvikauden aikana hautausmaalta poistettiin 35 huonokuntoista puuta, kannot jyrsitty pois ja kasvukauden alussa tehtiin uusia korvaavia istuksia. Hautausmaan peräosassa saatiin valmiiksi islamuskoisten hautarivialue, joka on erotettu pensasaidalla muusta hautausmaa-alueesta. Haudat alueella kaivetaan suunnilleen itälänsisuuntaisesti
(22astetta etelään) niin että pääpuoli länteen kasvot etelään. Alue pidetään hiekkapintaisen, koska
islamuskon perinteen mukaista on tehdä haudalle kumpare, jotta hauta erottuisi muusta alueesta,
hautojen päällä istuminen tai kävely on heidän uskonsa mukaan kiellettyä. Alueelle on toteutettu
pysyvästi paikalle oleva arkunlaskualusta, joka on hautapaikkojen suuntainen.
EHDOTUS, hautaustoimen päällikkö; Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta suorittaa Laajakosken hautausmaan vuosikatselmuksen ja Laajakosken siunauskappelin ja huoltorakennuksen kiinteistötarkastuksen.
PÄÄTÖS: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta suoritti Laajakosken hautausmaan hautausmaakatselmuksen ja Laajakosken siunauskappelin ja huoltorakennuksen kiinteistötarkastuksen.
Hautausmaan hoitosopimushautojen hoitotaso todettiin hyväksi, käytävien hoitoon ei ole ollut
riittävästi aikaa. Alueelle istutettu puusto on lähtenyt hyvin kasvamaan, islam-uskoisten hautarivialueen arkunlaskualusta on toteutettu seurakuntayhtymälle palautuneiden hautojen kivirakenteista yhteistyössä Vikmanin kiviliikkeen kanssa. Siunauskappeli todettiin edustavaksi ja siistiksi. Vuosittain kappelissa on noin 40 siunaustilaisuutta, mikä on todella vaatimaton määrä. Kappelin varustetaso on urkuja myöten hyvä. Pohdittiin keinoja käyttöasteen nostamiseksi. Todettiin, että selvitystä käyttöasteen lisäämisestä tulee jatkaa. Seurakuntayhtymällä on poistunut hiljattain käytöstä
Hovinsaaren ja Ruonalan tilat esim. muistotilaisuuksien pitopaikkoina, eikä läheskään kaikille
omaisille pystytä osoittamaan seurakunnan tiloista muistotilaisuuden pitopaikkaa. Laajakosken
huoltohallin lämmin varastotila on kiinteistötoimen käytössä, koska hautaustoimella on vastaavat
tilat jo Helilässä ja Parikalla, eikä Laajakosken tilalle ole hautaustoimella käyttötarkoitusta. Nykyisellään koko lämmin hallitila on täynnä tavaraa, rojua, mille on vaikea osoittaa käyttötarkoitusta.
Johtokunta edellyttää, että hallitila tyhjennetään viipymättä tarpeettomasta tavarasta ja selvitetään sille tehokkaampi käyttötapa. Erityisesti tulisi selvittää, millä edellytyksillä kyseistä tilasta saataisiin muistotilaisuuksiin tai muuhun vastaavanlaiseen toimintaan soveltuva tila. Laajakosken
kappelin esittely siunauspaikaksi saisi huomattavan lisäarvon, jos paikka muistotilaisuutta varten
pystyttäisiin osoittamaan välittömästä läheisyydestä.

63 § METSÄKULMAN HAUTAUSMAAN HAUTAUSMAAKATSELMUS JA SIUNAUSKAPPELIN JA HUOLTORAKENNUKSEN KIINTEISTÖTARKASTUS
Metsäkulman hautausmaalle oli vuoden 2014 aikana 96 hautausta, joista arkkuhautauksia oli 36 ja
uurnahautauksia 60. Metsäkulman hautausmaan puusto on osittain huonokuntoista ja vuoden

2016 alussa on tarkoitus sieltä poistaa huonokuntoiset koivut ja tervasroson vioittamat männyt.
Hoitosopimushautoja Metsäkulman hautausmaalla on yhteensä 626 kappaletta. Kausityöntekijöitä
on seitsemän ja heistä neljä on kuuden kuukauden työsuhteessa ja kolme viiden kuukauden työsuhteessa.
Metsäkulman siunauskappelin julkisivu on huonossa kunnossa, aikoinaan räystäslautojen ja päätyseinän kunnostukseen varattu määräraha käytettiin toiseen tarkoitukseen, kappelin katon vanhempi osa on pitkään ollut esillä korjauskohteeksi, samoin lämpöeritys, mutta hankkeille ei ole
ollut toteuttamismahdollisuutta.

EHDOTUS, hautaustoimen päällikkö; Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta tekee Metsäkulman
hautausmaan vuosikatselmuksen ja Metsäkulman kappelin ja huoltorakennuksen
kiinteistötarkastuksen.
PÄÄTÖS; Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta suoritti Metsäkulman hautausmaan vuosikatselmuksen ja Metsäkulman siunauskappelin ja huoltorakennuksen kiinteistötarkastuksen.
Hoitosopimushautojen hoitotaso hyvä, yleisten alueiden kohdalla resurssiniukkuus alkaa jo näkyä,
käytävien kunnostukseen ei ole ollut riittävästi aikaa. Tutustuttiin hautausmaan puustoon kuntoon. Alueella on huonokuntoisia koivuja ja tervasroson vioittamia kookkaita mäntyjä, puuston
hoitotoimenpiteet toteutetaan talven 2016 aikana. Siunauskappelin etupäädyn laudoitus ja räystäslaudat kauttaaltaan ovat huonossa kunnossa, korjaus tulisi toteuttaa mahdollisimman pian.
Kappelisali todettiin viihtyisäksi, tiililattian saumoista paikoitellen muurausmassa rapautunut pois,
samoin sisäänkäynnin yhteydessä muutama liuskekivilaatta on irronnut valusta, kiinteistötoimi
suorittaa pienet korjaukset omana työnä.
64 § MAHDOLLISET MUUT ASIAT
Kokouksessa ei ollut muita asioita.
65 § VALITUSOSOITUS
Oikaisuohjeet ja valitusosoitus liitteenä
67 § KATSELMUSKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30
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