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AIKA  tiistai 23.8.2022 klo 17.08 – 18.28 

PAIKKA  Miehikkälän kirkkotarha/Miehikkälän kirkko    

KAPPELINEUVOSTON JÄSENET     läsnä/poissa 
 Astola, Matti  kappalainen, puheenjohtaja (x) 
 Kaitainen, Markku kappelineuvoston jäsen  (-) 

Kataikko, Leena  -"-  , vpj, sihteeri (x) 
Oikarinen, Toini  -"-              (x) 
Pakkanen, Helena  -"-  (-) 
Ristola, Jarmo  -"-  (x) 
Seppälä, Hilkka  -"-  (x) 
Härmä, Timo  kappelineuvoston varajäsen (x) 
Kallio, Heikki  kappelineuvoston varajäsen (-) 

 
MUUT OSALLISTUJAT Kinnunen, Anna kirkkoherra   (-) 
 Kivekäs, Jaana vs kirkkoherra  (-) 

Kivelä, Arto  kirkkoneuvoston edustaja  (x) 
Partanen, Katri seurakuntapuutarhuri  (x) 

 

Katselmuksessa tehtiin seuraavia päätöksiä/havaintoja: 

1) Sankarihauta-alue on erittäin kaunis ja yleisilme hautausmaalla on siis-
ti, josta kiitokset hautausmaan työntekijöille. Todettiin, että sankari-
hautausmaan iso risti on kunnostuksen ja maalauksen tarpeessa. 

2) Sankarihaudalle tuotu opas- ja muistolaatta todettiin hyväksi. Saman-
lainen tuotu muillekin sankarihaudoille. 

3) Hautausmaan työntekijätilanne on tänä kesänä hyvä. 

4) Todettiin hautaustoimen ohjesäännön 16 § mukaisesti 

1. että hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan 
käyttösuunnitelmaa on noudatettu   

2. että hautakirjanpito on yhtä pitävä hautausmaalla suoritettujen 
toimenpiteiden kanssa (verrataan hautauspöytäkirjaa ja suoritet-
tuja hautauksia) 

3. että yksityisiä hautoja on kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön 
mukaisesti 
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4. että seurakunnan huolehtimien hautojen hoito on ollut sopi-
musten ja annettujen määräysten mukaista 

5) Muut esille tulevat asiat 

1. Hautausmaan vanhojen kuusien kuntoa tarkkailee säännöllisesti 
Metsänhoitoyhdistys Kaakon Miehikkälän toimistosta Reino Pieti-
käinen. Kuivat kuuset poistetaan. 

2. Keskusteltiin Hurttalantien parkkipaikasta. Nyt paikalla soran ja 
hiekan sekä työkoneiden varastointipaikka ja jäteastiat. Jatkossa 
mietitään voisiko näille löytää jotakin toista paikkaa hautausmaal-
ta. 

3. Hautausmaan työntekijöistä Riikka Kataikko ja Annu Saatsi suo-
rittavat puutarha-alan opintoja työn sivussa. He ovat teh-
neet/tekevät näyttötyönä uusia istutuksia ja kiveyksiä hautaus-
maalle. 

4. Huoltorakennuksen takana olevan varastoalueen siisteyteen on 
kiinnitettävä huomiota. 

5. Vapaiden uusien hautapaikkojen tilanne. Uudet hautapaikat ovat 
vähissä. Uudispaikkoja on katsottu ja merkitty. 

6. Mahdollinen vanhojen hoitamattomien hautapaikkojen katsel-
mus ja esitys kirkkoneuvostolle kappelineuvoston edustajaksi kat-
selmukseen. Päätettiin, että tehdään pohjakartoitus ennen seu-
raavaa katselmusta. Kappelineuvoston edustaja katselmukseen 
nimetään ensi vuonna. 

7. Keskusteltiin koiraparkin tarpeesta. 

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI 

  Matti Astola   Leena Kataikko 
  puheenjohtaja  sihteeri 
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Jarmo Ristola  Hilkka Seppälä 
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 


