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HAUTAUSMAAKATSELMUS
Aika:

Keskiviikko 14.9.2016 klo 9.00 – 11.20

Paikka:

Kokoontuminen Helilän seurakuntatalon kahvioon. Katselmuskierrokselle ei ole järjestetty yhteiskuljetusta. Katselmuksen jälkeen lounas ravintola Höyrypanimossa.

Läsnä:

Ville Mielonen
Kari Hentunen
Onni Hämäläinen
Eine Hänninen
Seppo Eerola
Juha Säämänen
Päivi Eskola

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
sihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeutetut:
Pirkko Itälä
Niina Rahola
Anna-Tiina Järvinen
Matti Honkanen
Poissa:

kiinteistöpalvelupäällikkö
kausityönjohtaja
kirkkoherra
paikalla 57 § - 60 §
erityisammattimies paikalla 57 § - 60 §

Topias Kotiniemi
Pirjo Romppanen
Jukka Lopperi
Hannu Marttila
Hannamari Kovakoski
Nina Salmelainen

jäsen
jäsen
kirkkoherra
kirkkoherra
vt. hautaustoimen päällikkö
työnjohtaja

57 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa katselmuskokouksen seurakuntatalon kahviossa järjestettyjen kahvien jälkeen. Kokouksessa ei ole hautausmaakatselmuksen ulkopuolisia asioita.
Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

58 § Laillisuus ja 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.
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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, vt. 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.

59 § 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 21.9. – 5.10. toimiston aukioloaikana.
Ehdotus, vt. hautaustoimen päällikkö:
Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Onni Hämäläinen ja Eine Hänninen.
Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Onni Hämäläinen ja Eine Hänninen.

60 § Helilän hautausmaan ja kappelihautausmaan hautausmaakatselmus sekä Helilän siunauskappelin ja huoltorakennuksen kiinteistötarkastus
Valmistelija vt. hautaustoimen päällikkö Hannamari Kovakoski, puh. 044-725 9140
Helilän hautausmaalle oli vuonna 2015 yhteensä 80 hautausta, joista 55 oli uurnahautauksia ja 25 arkkuhautauksia. Kappelihautausmaan uurnalehtoon oli 30 hautausta.
Haudanhoitosopimuksia Helilän hautausmaalla oli yhteensä 731. Kausityöntekijöitä
Helilässä on 7, joista 3 on kuuden kuukauden ja 4 viiden kuukauden mittaisissa työsuhteissa. Lisäksi kirkkopuistossa ja Kymin vanhalla hautausmaalla on yhteensä kolme työntekijää, jotka tarvittaessa auttavat myös Helilän puolella.
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Syksyllä 2015 kunnostettiin vakaumuksensa puolesta kuolleiden muistomerkki. Kivityöt teetettiin Vikmanin Kivi Ky:llä, loput tehtiin omana työnä.
Talvikaudella tykkylumi aiheutti huomattavia vahinkoja puustolle ja pensaistolle.
Mäntyjen latvustoihin jäi isoja, lähes irti repeytyneitä oksia, jotka jouduttiin poistamaan nosturiauton avulla lumien sulettua.
Helilän kappeli on valmistunut 1954 ja peruskorjattu 1996, jolloin uusittiin sisäpinnat,
sähköt ja kylmiöt. Rakennuksessa ei ole vesijohtoa eikä viemäröintiä eikä näin ollen
WC-tiloja.
Helilän kappelin osalta on todettu jo aiemminkin puutteelliset saniteetti- ja sosiaalitilat. Työntekijät ovat kritisoineet voimakkaasti työympäristöä näiltä osin, ja ehdottaneet kappelin sulkemista pois siunauskäytöstä. On ehdotettu, että kappelia käytettäisiin tulevaisuudessa ainoastaan kirkossa siunattavien vainajien säilytykseen ja uurnien
luovutukseen. Kanttoreiden osalta on tullut kritiikkiä erittäin huonokuntoisesta soittimesta, em. puutteiden lisäksi.
Helilän hautausmaan huoltorakennus on rakennettu 1989. Huoltorakennuksessa sijaitsevat koneiden huoltotilat, varastotiloja sekä henkilökunnan taukotilat. Tiloista puuttuu määräysten mukainen tulityöpaikka.
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, vt. hautaustoimen päällikkö:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta suorittaa Helilän hautausmaan ja kappelihautausmaan vuosikatselmuksen sekä tekee Helilän siunauskappelin ja huoltorakennuksen kiinteistötarkastuksen.
Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta suoritti Helilän hautausmaan ja kappelihautausmaan vuosikatselmuksen sekä teki Helilän siunauskappelin ja huoltorakennuksen
kiinteistötarkastuksen.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta totesi Helilän hautausmaalla sijaitsevan vakaumuksensa kuolleiden muistomerkin olevan erinomaisessa kunnossa.
Helilän kappelin saniteetti- ja sosiaalitilojen rakentamisesta pyydetään kustannusarvio.
Mikäli tiloja ei kunnosteta, mietittävä mikä olisi jatkossa tilojen käyttötarkoitus.
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Helilän hautausmaan huoltorakennuksen tulityötilan rakentamisesta pyydetään kustannusarvio. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta kiinnitti huomiota myös, että palo-ovi on pidettävä suljettuna.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta keskusteli tilaisuuksien aikataulujen suunnittelemisesta. Pyrittävä välttämään päällekkäisyyksiä, jolloin säästöä syntyisi työvoiman
tarpeessa. Tähän voitaisiin vaikuttaa tarkentamalla ohjeistusta tilavarausten tekemisessä niin, että tarjottaisiin työvoiman kannalta sopivimpia aikoja ensin.

61 § Mussalon hautausmaan hautausmaakatselmus ja huoltorakennuksen kiinteistötarkastus
Mussalon hautausmaalle oli vuoden 2015 aikana 17 hautausta, joista arkkuhautauksia
oli 9 ja uurnia 8. Hautausmaalla on yksi kausityöntekijä, joka on tänä vuonna viiden
kuukauden työsuhteessa. Hän käy myös kerran viikossa hoitamassa Kotkan kirkkopuiston istutukset sekä nurmikon viimeistelytyöt. Muutoin kirkolla nurmikonleikkuun
hoitaa kaupungin puistotoimi.
Haudanhoitosopimuksia oli Mussalossa viime kaudella yhteensä 97 kpl.
Mussalon hautausmaan huoltorakennuksessa on henkilökunnan taukotilat ja varasto.
Rakennukseen on sijoitettu vesisäiliö, johon pumpataan yön aikana hautausmaalla
käytetty vesi.
Ehdotus, vt. hautaustoimen päällikkö:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta suorittaa Mussalon hautausmaan vuosikatselmuksen ja huoltorakennuksen kiinteistötarkastuksen.
Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta suoritti Mussalon hautausmaan vuosikatselmuksen ja huoltorakennuksen kiinteistötarkastuksen.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta totesi, että Mussalon hautausmaan huoltorakennukseen voidaan hankkia uusi kompostoiva wc nykyisen tilalle.
Johtokunta ehdotti, että Mussalon hautausmailla, ja muillakin hautausmailla, arvioitaisiin puuston kuntoa vuosittain. Myös tarpeelliset puiden kaatamiset olisi syytä tehdä
vuosittain. Näin vältyttäisiin siltä, että kaato/karsimistarve kasaantuu. Talousarvion
valmistelussa olisi hyvä varata joka vuodelle määrärahaa tähän tarkoitukseen.

62 § Kotkan vanhan hautausmaan ja uurnalehdon hautausmaakatselmus sekä huoltorakennuksen kiinteistötarkastus
Kotkan vanhalle hautausmaalle oli vuoden 2015 aikana 18 hautausta, joista arkkuhautauksia oli 10 ja uurnahautauksia 8. Haudanhoitosopimuksia oli hautausmaalla yhteensä 135 kpl. Kausityöntekijöitä on kaksi, molemmat tänä vuonna viiden kuukauden
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työsuhteessa. Hautausmaan puusto on ollut osittain huonokuntoista ja vuoden 2016
alussa on sieltä poistettu huonokuntoiset koivut ja elokuussa jyrsitty niiden kannot.
Hautausmaan huoltorakennus on valmistunut vuonna 2007. Rakennuksessa on henkilökunnan sosiaalitilat ja yleisö WC sekä varastotila.
Ehdotus, vt. hautaustoimen päällikkö:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta tekee Kotkan vanhan hautausmaan ja uurnalehdon vuosikatselmuksen sekä huoltorakennuksen kiinteistötarkastuksen.
Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta suoritti Kotkan vanhan hautausmaan ja uurnalehdon vuosikatselmuksen sekä huoltorakennuksen kiinteistötarkastuksen.
Kotkan vanhan hautausmaan puusto tarvitsee vielä karsimista.

63 § Mahdolliset muut asiat
Ei ollut muita asioita
64 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päättää kokouksen.
Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.20.

Ville Mielonen
puheenjohtaja

Päivi Eskola
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Kotkassa 20 .päivänä syyskuuta 2016

Onni Hämäläinen

Eine Hänninen
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