
LIITTEET 

Liite 1 

Kuusiniemen kalmistoalue 20.7.2009 

Pohjoinen alue 

1. Tunniste 2081–2084 

 

. peltipeitteinen obeliskipylväs, jonka päällä tähti, nimilaatta 

. 1903–1946 

. kummulla muutama tekokukka ja ryynejä 

. turvetta tuotu haudan lähettyville 

2. Tunniste 2085 

. matala n. 60 cm sininen paalu,  

. metallilaatta, jossa henkilötiedot, v. 1908–1941 

. tekokukkia ja ryynejä 

. rantavehnää 

 

 

 

3. Tunniste 2087–2088 

 

 . matala keltainen metalliaita 

. koristeellinen metalliristi, jonka 

päissä on kolme ympyrää  v. 1914–

1949 

. tekokukkia  

. hiekka peittänyt haudan 

 



4. Tunniste 2089 

 

. suippeneva paalu 

. ei tekstiä, ei merkkejä 

.  voi olla muu kuin hauta 

 

 

 

 

5. Tunniste 2090–2091 

 . musta metalliaitaus 

. kantikas, 

harmaapeltinen 

. myös reunus peltiä 

. pöytä, penkki, viinalasi 

ja konvehtipapereita 

hiekassa, tekokukkia 

. 1932–1974 

 

 

6. Tunniste 2092–2093 

. keltainen puuaita 

. keltainen puuristi, jossa tekstiä, keskimmäinen puu on irronnut, 

puutapit 

.naisenkuva, jonka alla on nimilaatta, tiedot siirretty kuvaan 

. tekokukkalaite aidan reunalla, ristissä naula seppelettä varten, 

jäänteitä kukkakoristeesta 

 . 1932–1974 

 

 

 

 

 



7. Tunniste 2094–2095 

  

. koristeellinen rauta-aita 

. puuobeliski, jonka päällä tähti 

. miehen kuva, jossa tiedot 1914–

1954 

. tekokukkia 

. turvetta tuotu haudan päälle 

 

 

 

 

8. Tunniste 2096 

 

. hautapaalu, jonka päässä on jälkiä nauloista 

. sininen/punainen 

. ei merkkejä 

. kumpu hävinnyt 

 

 

 

 

 

9. Tunniste 2097  

 

. kumpu on täysin peittynyt hiekkaan, 

aidan tolpat näkyvät hiekasta 

 

 

 

 

 



10. Tunniste 2098, 2078 

. uusi hautapaalu n. 2 m korkea 

. haudan päällä kukkia, jyviä 

. suojalaudat haudan reunalla 

. resu tuoli haudan vieressä 

. ei tekstiä eikä symboleita 

 

 

 

 

 

11. Tunniste 2099–2102, 2078 

 

 

 

 

. ”lehto”, jossa kasvaa koivu 

. kaksi hautaa, ei kristillisiä symboleita 

. harmaa rauta-aita, jonka nupit ovat punaiset 

. 1)matala metallinen harmaa obeliski, jonka 

päällä punainen tähti, miehen kuva, nimilaatta 

1902-1986 

. resu tekokukkaseppele 

. emalipääläri  

. ryynejä 

2)  metallinen laatikkomalli 

. merisotilas, metallilaatta, jossa tiedot 1964–

1992 

. tupakkia, iso juomalasi 

. kaksi lasipurkkia, tekokukkia 

 

 

 



12. Tunniste 2105, 2078 

  

. profiloitu metallilaatikko, jossa naisen kuva, risti ja tiedot metallilaatassa, 1926–1969 

. yksittäisiä tekokukkia, lautanen, ryynejä, pensaan vieressä 

 

13. Tunniste 2106–2107, 2078 

   

. hautapaalu, josta ylöspäin puuristi, 

keskimmäinen kuva 2007 

. paalussa naisen kuva, tiedot, v 1955–2007 

. kaksi seppelettä 

. kaksi lautasta, teekuppi 

. kaksi isoa juomalasia 

. kaksi kaljapulloa 

. ryynejä, tupakki 

. suojalautoja ja puita haudan sivulla 

. ristin väri haalistunut edelliseen kertaan 

verrattuna 

 

 

 



14. Tunniste 2109–2111 

 

. apilaristi, josta yksi lehti on irronnut 

. hautaantunut ja rapistunut, lähes uponnut hiekkaan 

. kristillistä tekstiä 

. kolo mahdollisesti ikonille, ikoni kadonnut 

 

 

 

 

 

15. Tunniste 2109, 2111–2112 

  

. apilaristin vieressä on lahonnut ristin jäänne 

. yläosassa symboli 

. mahdollisesti ikonille kolo keskellä ristiä, hautaantunut pitkälti hiekkaan 

. tekokukka ja hevosen lantaa 

   16. Tunniste 2119–2120 

. hautapaalu, rapistunut, sininen 

. kolo mahdolliselle ikonille, lasi jäljellä, 

mutta hiekka on vallannut kolon, naulat 

lasin ympärillä 

. tekokukkia paalussa         

. mahdollisesti teksti kulunut pois 

. lasin siruja ympärillä 

 



17. Tunniste 2121 

 

. korkea kumpu, heinittynyt 

. sininen puuaita 

. sininen hautapaalu, jonka päällä 

punainen tähti 

. naisen kuva, ei henkilötietoja 

. kuvan alla kolo mahdolliselle 

ikonille, kolon yläreunassa on 

jäljellä ruostunut naula ja 

rautalankaa 

 

 

18. Tunniste 2122 

 

 

  

 

 

 

 

 

. uusi hautakivi 

. pariskunnan hiottu kuva ja risti 

. nainen 1886–1948 

. mies 1882–1957 

. muotoiltu kivi, valettu reunus ja laudoitus  

. nurmea, pari vuotta sitten oli hiekalla 

 

 

 

. ekokukkia, vaihdettu edellisen kerran jälkeen, 

jolloin oli ovaalin muotoinen kukkakori 

. mahdollisesti tuotu saunio 

. kaksi penkkiä 

 

 

 

 



19. Tunniste  2123 

 

. katkennut ristin harmaa muotoiltu  kivijalusta, jalustan päällä on aukko 

. Vienassa on samanlaisia, Heikki Rytkölän mukaan jalusta edustaa 1800-

luvun kaupunkikulttuuria 

. kaksi vuotta sitten kiven vieressä oli jäänne harmaasta laudasta 

 

 

 

 

20. Tunniste 2125, 2128 

. kivipaasi harmaa, rikki, kaatunut, 

koristereunus, 1903 77-vuotiaana 

.koristereunat 

 

 

 

 

 

 

21. Tunniste2127 

. harmaa muotoiltu 

kivipaasi, (muistuttaa 

pulloa 

. edessä kolo mahdollisesti 

ikonin paikka, päältä pois 

risti 

. vieressä on kaatunut paasi 

 

 

 

 



22. Tunniste 2129–2130 

  

 

. kaatunut vanha risti, apilaristi 

. mahdollinen ikonikolo, kristillisiä symboleita, 

tekstiä 

. yli 2 m näkyvissä, parru 12 x 17 cm 

. kirkkoslaavin tekstiä 

. vieressä hiekkaan uponnut kivilaatta edellisen 

laatan eteläpuolella 

23. Tunniste 2132–2133, 2137 

. marmorilaatta, kaatunut, risti yläpuolella, 

alapuolella pääkallo ja sääriluut, yläosassa säteitä 

.haudan reunoilla kivilevyt 

.v. 1849–1886 

 

 

 

 



24. Tunniste 2135–2136 

. kaatunut marmorilaatta 

. 1867–1902 

. risti yläosassa.  

. tekstiä, ristin ympärillä kaari, jossa myös tekstiä 

. kohokuvioiset koristeet, laatan reunaa kiertää uurros 

 

 

 

 

25. Tunniste 2137–2141 

. kaatunut apilaristi, puuttuu muutama 

lehti 

. kaiverrettuja symboleja ja tekstiä 

. ristin korkeus 270 cm, parru 13x19 cm 

. kolo mahdolliselle ikonille 

. apilan lehdet ovat kiinni rautanaulalla 

. kuvan yläosassa näkyy edellisen 

kohteen laatan reunat 

 

Kuusiniemi Seuraava-hauta-alue 2 
alueiden väli on reilu 100 m, välissä hiekkainen ajoväylä, eroosio kuluttaa, kaatunutta paalua, 

paljonkaatunutta ristiä, tunniste 2144 

 

 

 

 

 



26. Tunniste 2146 

 

  

.  kaatunut apilaristi 

v. 1935 

. kaiverrettua tekstiä 

ja symboleita 

. ei koloa 

mahdolliselle 

ikonille tai muulle 

kuvalle 

 

 

27. Tunniste 2149 

. vaalean sininen valettu ”paatipunkka”, jonka takana on risti 

. ristissä on symboleita ja tekstiä 

. punkassa olevassa laatassa on henkilön tiedot, v. 1908–1962 

. ristissä on tekokukkaseppele ja –punos,  punkassa on yksittäisiä 

tekokukkia ja ruohoa 

. rististä puuttuu alapoikkipuu 

 

 

 

 

 

28. Tunniste 2154 

. punainen ruosteessa oleva rauta-aita, 

jonka piikkien kärjissä on muotoiltu 

kärki 

. hiekka vallannut haudan 

. haudalla on puupaalu, jonka päällä on 

punainen tähti 

. toinen paalu muistuttaa piippalakkia 

. tiedot ovat hävinneet 

 



29. Tunniste 2147–2148 

 . 

vaaleansininen vanha risti, maali rapistunut 

. kumpareella on muitakin sinisiä ristejä ja yksi paalu, jossa on henkilön tiedot ja kuva 

. korkeus on 262 cm ja parru 13 x 18 cm 

. kristillisiä symboleita ja tekstiä 

. vieressä on samankokoinen risti, jossa on kolo mahdolliselle ikonille ja sen alapuolella pyöreä 

lasillinen aukko toiselle kuvalle, hiekkaa aukon sisällä 

30. Tunniste 2152,2160–2161 

    
. tyypillisiä hautapaaluja, joiden päällä on kevyt puuristi, ohuesta puuta 

tehtyjä,vanerinen nimilaatta, jakkara muistelua varten 

. nainen ja kolme lasta tuli kolmelle haudalle ripottelemaan ryynejä, kaikki 

ripottelivat tunnisteet  

. kylmä tuuli ja lämpöä n. 10 astetta, tulivat haudalle kello 9.58, viipyivät 

muutaman hetken 

 

 

 



3. Alue 

 

.väliä edelliseen on n. 50 metriä, yleisnäkymää  

.  kaikki kolme hauta-aluetta on meren ja asutuksen 

välissä, taloista on  

näköyhteys haudoille 

 

 

31 Tunniste 2179–2182    

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Suuren isänmaalisen sodan sankarin hauta 

. mustaa marmoria, myös reunakivet ovat marmoria,  

on peittymässä hiekkaan 

. edessä on tekokukkia ja seppele, joka on sidottu narulla kiveen kiinni,  ja kiven taakse on kirjoitettu 

teksti ja hiottu kuva ikuisesta tulesta 

. kivessä on kuva ja henkilötiedot (1914–1994) ja risti 

32. Tunniste 2184–2185 

. muurattu sininen jalusta, joka lohkeillut 

. sen päällä on peltinen ”laatikko”, jonka 

keskellä on musta laatta, jossa on naisen 

kuva ja henkilötiedot (1902–1979) 

. laatikon päällä on peltinen risti 

. laatikon molemmilla sivuilla on peltinen ” 

tötterö” kukkateline,  joihin oli tuotu 

tekokukkia 

 



33. Tunniste 2201–2205 

            

. ison kumpareen juuressa 

. sininen rauta-aita, jossa mm. 

salmiakkikoristeita 

. harmaa marmorinen hautapaasi, jossa 

miehen kuva ja henkilötiedot (v. 1938-

1989) 

. kivetys, paasin edessä  marmorista 

tehty kaukalo, jonka ympärillä laattoja, 

. kaukalossa nurmetus 

. tekokukkia 

. haudan reunalle on tuotu lautoja , turvetta tuotu aitauksen sisälle, eroosio kuliuttanut 

 

34. Tunniste 2206–2207 

 . järein risti mitä näin 

. näkyvissä oleva osa on 170 cm, 

parru 16 x 21 cm 

. sininen apilaristi 

. tekstiä jäljellä, ei henkilötietoja 

. tekokukkia sekä maassa että 

ristissä 

 

 

35. Tunniste 2220 



 

. katoksellinen vihreä risti, joka on hautaantunut hiekkaan 

. tekokukkaseppele ristissä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Tunniste 2215 

.  uusi marmorinen hautakivi 

. reunakivet 

. kivessä naisen kuva ja risti,  naisen henkilötiedot (v. 1925–

2002) 

. tekokukkia, seppele kiven takana, joka on sidottu valkoisella 

nauhalla kiinni kiveen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37.  Tunniste 2219 

 

. erikoisen mallinen ristin yläosa, ei muita vastaavia 

näkynyt 

. jäljellä ainoastaan paalu, johon on kaiverrettu symboleita, 

poikkipuut puuttuvat 

. puuristi, josta sininen maali kulunut 

. tekokukkia paalun juuressa 

 

 

 

 

 

 

38. Tunniste 2223–2225 

. 

sukuhauta 

. sininen 

maali 

kulunut 

risteistä, 

jotka ovat 

peittymässä hiekkaan, aitauksessa iso hiekkakasa 

. sininen ruosteinen rauta-aita ympärillä, keihäänkärjet koristeena,  

. risteissä tekstejä ja nimilaatat 

. nainen 1891–1956, mies 1884–1965, naisen asusta ja miehen pitkästä parrasta päätellen voisivat olla 

vanhauskoisia 

. uutta, puukehyksissä olevat kuvat on pantu ristiin myöhemmin 



39. Tunniste 2228–2230 

. alueen ulkopuolella, 

. puupatsas n. 170 cm 

. kaiverrettu ristin paikka, ei muuta 

 

 

 

 

 

 

 

40. Tunniste 2294–2295 

 

. neliapilaristi, kyläristi, oli kaksi vuotta sitten  

. ruskea risti on tuotu Varzugan kellotornin seinästä 

. ristit ovat entisen kirkon paikalla 

Tunniste 2211 

. uusi paaluristi, paalussa on 

lovi, johon on pantu kevyt 

puuristi 

. ei tietoja 

. seppele, kukkia, lautanen 

ja juomalasi 

. on ollut aikaisemmin 

Varzugan kellotornin 

seinässä 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 2 Varzugan länsirannan kalmisto 21.7.2009 

1. tunniste 1715, 

  Gubajev s. 1945–1999 

. muslimi, konvehti haudalla, 

luonnonkasveja, ei tähteä vaan puolikuu, 

marmorista hautakivi ja reunakivet, - - hauta 

sijaitsee kirkolle menevän tien reunassa,  on 

sivussa ortodoksien haudoista 

. tunnus on väärin päin, pitää olla c-

kirjaimen muotoinen, tähti puuttuu 

. on ollut aikaisemmin seppele 

 

2.  tunniste 1716  

  

. Nujazov s. 1954–2001 

. kivessä vainajan kuva, ei uskonnollisia symboleita, marmorista kivi ja reunat, konvehteja ja 

tekokokkia ja luonnonkasveja, erillään ortodoksien alueesta, oik.  2007 

3. tunniste 1717, 1718, 1719  

 

. Gontsarov  s. 1934-1998 

.  kivessä kuva, risti ja lehvä sekä tekstiä,  tekokukkia, luonnonkasveja, 

marmorista kivi ja reunat, konvehteja, juomalasi, erillään ortodoksin 

haudoista 

 

 

 

 

 



4. tunniste 1720 

 

. vanha hauta, puukeppi, jossa on tekokukka, haudalla tekokukkia ja 

luonnonkasveja, kuppi ja lautanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. tunniste 1721  

. Furilenko s.1948–2001 

.risti ja tekokukkia, marmorista kivi ja reunat, kehikko 

. luonnonheinää 

. 2007 haudalla ei luonnonheinää 

 

 

 

 

 



6. tunniste 1722  

   

 

. Trofumov, 1963–2005 

. profiloitukivi, jossa kuva, ikoni, joki, Varzugan kesäkirkko ja enkeli, haudalla lautanen ja 

tekokukkia, vanhat tekokukat korvattu uusilla, marmoriset reunalaatat 

-. ei ollut Varzugasta, oli kolhoosin johtajan tuttu 

 

 

 

 

 

 



7. tunniste 1723–1742 

    

 

. aidattu hauta, kolme hautaa 

. aitauksessa monihaarainen pihlaja 

. oikealla iso valkoinen puuristi, jossa keskellä 

kuva  nainen Zobrinikova 1909–1993, 

. ristissä soikea seppele, hauta luonnonkasvien 

peitossa 

. ristissä tekstit, tunnisteet 1726-1730 

. ristin koko 190cm korkea, 15x18 cm 

. miehen hauta tunnisteet 1731–1732 

. hautapaalu, jossa kuva ja nimi s. 1907–1973, 

-.kaksi seppelettä, toinen metallia, lootuksen 

kukkia, pieni paalu kork. 114 cm, 12 x 12 cm 

-.hautapaalu, jonka alla olevassa lisäkkeessä  

tekstiä  tunnisteet 1733-1741, korkeus 143 cm, 

12x12 cm, ei vuosilukuja, seppele paalussa, 

risti 

 

 



8- 9. tunniste 1723, 1742–1751 

        

  

. isot ristit   

.aitauksen 

edessä kaksi 

isoa ristiä 

8. vasemman 

puoleinen  

. kork. 214 cm, 15 x 15 cm 

. ristissä paljon tekstiä, symboleita, keihäs ja 

sieni 

. Popov Aleksei 1937–2005, nimilaatta 

kaiverrettu oksia,  pääkallo ja sääriluut 

tekokukkia, luonnonkasveja, ei ole 

hautareunoja vaan kumpare 

. hautojen välissä penkki,  

9. oikean puoleinen risti  

. ristin korkeus 250 cm 15x 15 cm 

. Popov Nikolai 1934–2001 

. ristissä  kuva, tekstejä ja symboleita, pääkallo 

ja sääriluut 

. ristiin sidottu tekokukkavihko, kummulla 

tekokukkia 

. naulat seppeleitä varten 

 

 

 



 

10. tunniste 1752 

 

edellisten oikealla puolen 

. hautapaalu, jossa 

metallisuikaleista tehty risti 

.kaiverrettu teksti 

. kork. 137 cm, 15 x 12 cm 

.keltainen jäkälä, vähän tekokukkia 

 

11 . tunniste 1753–1756 

. 

edellisestä 

taaksepäin 

. 

hautakiven 

takana 

seppele, 

isompi 

kuin hauta 

. Usanov 

Alekseij 

1949–2007 

. sementtireunus, sen päällä marmorireunus 

. kivessä teksti, risti ja kynttilä   

.  tekokukkakori ja kaksi seppelettä 

. mustanauha kiven ympärillä 

. istutettu liljoja, uusi tapa 

. konvehtipapereita 

 



 

12. ed. vasemmalle tunnisteet 1757–1758 

  

.risti 193 cm, 4x 8 cm, ristissä uurretut reunat, 

. ristissä kuva ja nimilaatta Posohov Sergei 1946-2006 

.  korkea kumpu 40 cm 

. haudalla tuohus lasijalassa, tekokukkia, nurmi leikattu (uutta) 

13. tunnisteet 1759–1773 

  

   



. Harmaa metallinen aitaus, 

. aidan pylväiden nupit maalattu punaiseksi, 

aidassa pyöreät koristekuviot 

.  seitsemän hautaa 

. haudalla penkki, pöytä, metallikuppi, pöydän 

alla muovilautanen, aidan tolpassa lasipurkki, 

iso kusi, kataja,koivu, viinimarjapensas,  

muuten luonnontilassa 

. ristit: 1)peltinen obeliski, jossa koristeellinen 

risti, nimilaatta irronnut, ,  tunniste 1761, 1762 

             2) iso puuristi , kork. arv. pari metriä, 

teksti etupuolella, risti on ollut valkoiseksi 

maalattu, puunaulat, teksti kulunut, tunniste 

1764.1766,  

             3)musta hautakivi, marmoria, henkilön 

kuva ja risti, maisema, soutaja ja vene, 

tekokukkia, Popov Nikolai  1920.1974, 

konvehteja, tekokukkia, teksti  kivessä, 

tunniste 1768 

            4) iso vanha risti, kork 170, 

tavanomainen teksti hävinnyt, aikoinaan 

valkoiseksi maalattu, tunniste 1770,1771,1772 

            5) pieni valkoiseksi maalattu vanha 

risti,, rapistunut, teksti hävinnyt, tunniste 1773, 

lapsen risti 

            6) ruskeaksi maalattu hautapaalu, 

puuta, korkeus 150, 15 x 15 cm, Popov A.A 

1910.1968, tekokukkia, ei kristillisiä 

tunnuksia, tunniste 1769,1770. 

             7) uusi puuristi, n. 160 cm, ruskeaksi 

maalattu, ei tekstiä eikä kuvia, tunniste 1773 

 

14.  , tunniste 1771-1779, 1781 

 
vanha aitaus, yksi hauta 

. iso väli n. 1 metri, 230x 12x 12 cm, 

. sinivihreä väri lähes kokonaan pois 

. vanhoja seppeleen jälkiä 



. vino nurkkalauta pöytänä 

. aita on ollut maalattu siniseksi 

. symboleita ja tekstiä,  

vainaja 1887–1972 

. haudalta on kaadettu puu pois 

. luonnonkukkia, kumpare 

. veräjän ovi narulla kiinni 

 

15. tunnisteet 1786–1796 

Iso ruskea puuaitaus, 

.penkki, pöytä, pöydällä 

kolikoita, lautanen ja tuohuksia 

kummulla, konvehtipapereita,  

punainen  muovinen 

kynttiläkuppi, iso ruskea risti 

. seppeleitä aidassa, tekokukkia 

kummulla, unikko kasvaa aidan 

reunassa 

. ristissä paljon symboleita, 

tekstiä, keihäs ja sieni, pääkallo 

ja sääriluut 

. ristissä on ollut puinen tai 

vanerinen nimilaatta, joka on 

korvattu  mustalla 

marmorilaatalla, jossa henkilötiedot ja kuva, 1958-2003 

. ruhoa on leikattu 

16. tunniste 1815–1823 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

. Uusi hauta 

. vainaja 1940–2009 

. metalliristi, jota kehystää taottu rauta, ristin keskellä koristeellinen krusifiksi, ristissä on metallilaatta, 

jossa on henkilötiedot, laatassa on Neitsyt Marian kuva lapsi sylissä, laattaa kiertää koholla oleva 

musta punos 

. paljon tekokukkalaitteita, myös pyöreä seppele, ristinmuotoinen tekokukkalaite 

. pyöreässä seppeleessä tekstilliset mustat surunauhat 

. yhdessä ristinmuotoisessa tekstilliset surunauhat 

. hauta on n. 40–50 cm korkea, joka on reunustettu pystyyn asetetuilla turvepaloilla 

17. tunniste 1824–1827 

. sininen metallinen, kantikas muistomerkki 

. 1941–2003 

. miehen hauta 

. jalusta betonivalos alinna 

. kuva, 

siinä 

alla 

teksti, 

sama 

teksti 

myös 

metallilaatassa 

. haudan vieressä penkki 

. tekokukkia ja luonnonkasveja 

. ei kristillisiä symboleita 



18. tunniste 1812–1813, 1828–1833 

. sininen 

korkea 

puuaita, 

. 1965–

2000 

. hyvässä 

maalissa 

. musta 

marmorinen kivilaatta n. 1 m, alla betonivalos 

. miehen kuva 

. tekstiä alinna kivessä 

. aidan vieressä vesipullo ja rätti, lautanen, tupakka 

. paljon tekokukkia 

. ei kristillisiä symboleita,  aidan takana maassa oleva iso puuristi, näyttää hyväkuntoiselta 

19. tunnisteet 1834–1838, 1840–1842, 1844–1845 

   

 

   



 

 

. kaksi hautaa. mies 1926–2000 

 

. miehen patsas nelikulmainen 

. musta kivilaatta, reunakivetys, henkilön hiottu 

kuva, oikeassa kulmassa risti 

. sydämen muotoinen seppele, tekstillinen 

surunauha 

. tekokukkakori, -kukkavihko 

. muita tekokukkia 

. nainen 1924–20006,  

. monimuotoinen kivilevy, jossa hiottu 

mummokuva,  

. ympärillä on reunakiveys 

. pyöreä seppele, mustat surunauhat 

. kiven takana ovaali seppele 

. tekokukkia 

. konvehtipapereita 

. mahdollisesti istutettu kullero 

. hautojen välissä surunauhallinen kukkakori 

Haudalle mummo ja mies toivat läsnä ollessamme 

vaaleita leipäpaloja, lokit kärkkyivät, tulivat kelo 

11.16, poistuivat toiselle haudalle polkua pitkin 

metsän keskelle 

. hautojen lähellä paljon vanhoja yli 2-metrisiä 

puuristejä  

 

20. tunniste 1850–1852 

   

. hautapaalu 

. vihreä maali rapistunut, ei vuosilukuja, tekstiä 

. 150 cm korkea, hauta n. 2 m pitkä, ehkä  

. 1950–1960-luvuilta 

 vieressä yli 2 m korkea risti, vaalean vihreä/sininen, teksti heikko, tyvestä laho, konvehtipapereita 

tunniste 1850 

 



21. tunniste 1857, 1858 

 

. musta marmorihautakivi, n. 120 cm 

. nuoren naisen hiottu kasvokuva, v. 1976–1995 

. reunakivet 

. kivessä lehväkoriste, ei kristillisiä symboleita 

. haudalla tekokukkia 

. itsemurha, rakkaussuru 

 

 

 

22. Tunniste 1856,1859–1862 

. edellisen vieressä 

. valettu enkelimuistomerkki 

. nimilaatta, jossa kynttilä 

. nuoren naisen kuva v. 1982–2004, auto-onnettomuus 

. kivireuna, valettu 

. haudalla tupakka ja Barbi-nukke 

. tekokukkia ja istutettu vuorikaunokki 

 

 

 

23. Tunniste 1903–1905, 1907–1908 

. hautapaalu, obeliski,, jonka päällä on punainen tähti 

. paalu on valkoinen, puuta 

. 1933- ? 

. kasvokuva on haalistunut, jonka alla on tekstiä 

. pisaranmuotoinen seppele, lautanen, jolla on riisiä 

. konvehtipapereita 

 

 



24. Tunniste 1910–1911 

. valkoinen suora hautapaalu, puuta 

. kaiverrettu risti. pisaranmuotoinen seppele paalussa, 

luonnonkasveja kummulla 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Tunniste 1906, 1919–1922 

. vaalean sininen risti, 

180 cm 

. 1913–1950 

. muovikukkia, 

konvehtipapereita 

. ristin teksti peittynyt 

maalikerroksiin 

. samanlainen nimellä 

varustettu risti vieressä 

1885–1960 

. kolmantena on sininen 

hautapaalu 1879–1960 

. ei kristillisiä 

tunnuksia, ainoastaan 

nimi 

 

 

 

 

 

 

 



26. Tunniste 1926–1928 

 

. ei henkilötietoja 

.  haudan merkkinä on käden vahvuinen keppi, jota vasten on asetettu 

soikeita seppeleitä, yhden keskellä on krusifiksi, haudan keskellä on 

muovikukkia 

. haudalla on metallinen kuppi, lautanen ja konvehtipapereita 

 

 

 

 

27. Tunniste 1929 

 

. vihertävä kantikas peltinen muistomerkki 

. 1917–2001 

. kasvokuva ja peltisessä laatassa henkilötiedot 

. ei kristillisiä symboleita 

 

 

 

 

 

 

28. Tunniste 1854–1855,1964, 1966–1979 

   

 .  



 

 

 

 

 

sukuhauta, viisi  

hautaa, haudattu  

2008, 2007, 2007, 2001, 1985 

. haudan ympärillä on metalliaita, jonka 

reunoille on pantu runsaasti seppeleitä 

. haudoilla on isot välit, ei nurmea, turvelevyt 

hautojen ympärillä 

. ruskea puuristi, jonka reunat ovat uurretut 

. v. 1982–2008 

. haudan päällys täynnä rompetta, riisiä, 

konvehti, madonnan valos, kuparinen värinen 

risti kiinnitetty puuristiin 

. joku mies oli asettelemassa seppeleitä 

parempaan asentoon, kun olimme haudalla 

.  muut ovat marmoria patsaita, joihin on hiottu 

vainajien kuvat ja henkilötiedot 

. miehen  1911-1985 hauta, kuva, lehvät, tähti, 

neilikat hautakivessä, marmoriset reunakivet 

. kivessä teksti suremme ja muistamme 

 

29. Tunniste 1947 

.1927–1999 

. keskellä on miehen kuva, nimilaatta ja henkilötiedot 

.  risti on uusi, sukulaisen kertoman mukaan on tehty entisen mallin 

mukaan,. symbolit on kopioitu entisestä rististä, näin tytär kertoi.  

. tekokukkia ja pieni seppele ristin juuressa. sukulaiset eivät enää 

tiedä symboleiden merkitytä 

 

 

 



30. Tunniste 1893–1894 

 

. katoksellinen risti, ainoa sellainen länsihaudalla 

. ei henkilötietoja 

. yli 2,5 m kokea 

. vanha malli, vanhauskoisten katoksellinen risti 

 

 

 

 

 

 

Varzugan itäranta  21.7.2009 

  

. hauta-alue on lähellä jokea 

. pääosin avonainen 

. kasvaapihlaja, koivuja, kuusi ja pajuja, 

ketonurmella 

. nurmi  on peittänyt vanhoja hautakumpuja, joihin 

tahtoi kompastua 

. joitakin nurmettuneita kumpuja oli otettu uudelleen 

käyttöön 

. nuori nainen ja mies tulivat haudalle 11.20 ja toivat haudalle leipää. Nainen silitteli kuvaa. Kävivät 

monella haudalla. 

. portti, josta mennään haudalle 

 

 



1. Tunniste 2608–2609 

. uusi hauta 

. nuoren naisen valokuva kepissä. 

. tekokukkia paljon 

. haudan päällä hiekassa oli vaahtokarkki, jota muurahaiset söivät 

. poimittuja kissankelloja karkin vieressä 

 

 

 

 

 

2. Tunniste 2610–2611 

  

. kaksi mustaa kivipaasia 

. mies (1931–2006) ja henkilötiedot  

.kiveen hiottu lempeä kasvokuva ja 

henkilötiedot, hauska lakki päässä, kuva on iso 

. risti nurkassa 

. haudalla tekokukkia 

nainen (1933–2007) 

. hiottu kasvokuva, iso kuva, henkilötiedot 

 

 

 

 

 

 

 

. risti yläkulmassa 

. haudalla tekokukkia ja istutettuja liljoja 

. konvehtipapereita 

. lähellä harmaa penkki, jonka päällä on 

lautanen, juomalasi, teekuppi ja 

mehutetrapurkki ja pilli 

. ed. hautojen välissä kenties hauta, matala 

lauta, ei kirjoitusta n. 70 cm, kukkakori ja 

ovaali seppele 

 

 

 

 

 



3. Tunniste 2613–2616 

 . musta kivipaasi, tähti ja ikuinen tuli 

.miehen kuva ja henkilötiedot, lisäksi teksti, s. 1920–2006 

. paasissa ikuinen tuli ja tähti ja neilikka 

. haudalla musta kivikehys, sen ympärillä betonivalu 

. paljon tekokukkia 

. penkki ja sinen pöytä, metalliastia,  

 

4. Tunniste 2617–2622 

  

. metallinen aidattu perhehauta 

. hautausta 1923–2001, 1923–2007 

. kivissä henkilöiden kuvat ja ristit, neilikat 

.miehellä paljon ansiomerkkejä 

. naisen kivessä tekstiä 

. paljon kukkalaitteita, ovaali seppeleitä, 

aidassa ja sen ulkopuolella n. 20 kpl,  

. kivien välissä pöytä, emalilautanen ja 

kukkakori 

. haudoilla kukkia ja kukkakoreja 

. miehen haudalle istutettuja liljoja, 

päivänkakkaroita ja ukonhattuja 

. pöydän alla on kaksi vesipulloa ja luutu 

. naisen seppelessä on madonnan reliefi 

. hautakumpu on nurmella 



5. Tunniste 2624 

 

. harmaa kantikas  peltinen, jossa vasemmalla puolen on muovinen 

krusifiksi 

. laatta, jossa on henkilötiedot 1962–2005 

. hauta on heinän peitossa, seassa tekokukkia ja ryynejä 

 

 

 

 

 

 

6. Tunniste 2625 

. musta hautakivi, marmoria 

. kivessä miehen kuva ja risti, miehen kuva viestittää parempaa 

sosiaalista asemaa, kravatti s. 1929–2008 

. virallisen näköinen kuva 

.ovaalin muotoinen seppele tiukasti kiinni kivessä 

. sementtivalos, samoin reunus, 

. haudan reunakivien keskellä on yksi seppele 

. kivessä tulppaanit ja teksti 

 

 

 

7. Tunniste 2630–2638 



.harmaa metalliaita, jonka tolppien päissä kellertävät pallot 

. sukuhauta, jossa kolme hautausta 

. kasvaa runsaasti heinää 

. naisen hautakivi 1957–2007  

. erikoisen mallinen, koristeellinen, 

. kivessä hiottu iso kuva, koristeellinen risti (lehvä kiertää 

ristiä) alhaalla, jonka alapuolella on tekstiä 

. musta marmorikehys haudan ympärillä 

. . 

tekokukkia 

. miehen hauta 1949–1999 

. marmorikivessä hiottu miehen kuva, iso 

rintakuva, pusero ja takki 

. kivessä henkilötietojen lisäksi tekstiä 

. tunnuksia 

. muovikukkia 

.  vanha miehen hauta 

. iso valkoinen puuristi, 222 cm, parru 16x16 

cm 

. ristissä tavanomaiset kristilliset kirjoitukset 

. ristissä yksi tekokukka poikkipuussa 

. maassa muutama tekokukka 

. ristissä henkilökuva s. – 89 (vuotiaaksiko? 

. aitauksessa aitaa vasten useita seppeleitä 

 

8. Tunniste 2640–2641,2645 

.metallinen rengasristi 

. naisen kuva ja henkilötiedot 1937–2004 

. haudalla metallireunus 

. sen sisällä luonnonnurmi 

. leikattu ja tekokukkia 

. vieressä pöytä ja penkki 

. takana laatta ja, jossa risti ja teksti 

 

 

 

 



 

9. Tunniste 2642–2644 

 

 

. valkoinen iso risti 219 cm, parru 15x16 cm 

. ristissä kristilliset kirjoitukset 

. värillinen mummon kuva ja henkilötiedot, tiedot on myös 

kaiverrettu pystypuuhun, ja kuolinikä 87 

. kummulla pitkäheinä ja tekokukkia 

 

 

 

 

 

10. Tunniste 2646–2648 

. ruskea/kellertävä puuaita, jonka jokaisella 

sivulla on ristikuvio, pylväät keihäskärkiset 

. korkea apilaristi 207 cm korkea 

. lienee ollut keltainen 

. teksti ruskealla 

. naisen kuva ja henkilötiedot, vanerinen 

nimilaatta, jossa myös tiedot, s. 1920–2003 

. heinittynyt, tekokukkia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Tunniste 2650–2651 

 

. harmaa jalustallinen betonilevy 

. naisen kuva ja henkilötiedot 1912–1985 

. tähti 

. haudalla tekokukkia 

. paadella kuihtunut luonnonkukkakimppu 

. heinä tarkoin niitetty 

 

 

 

 

 

12. Tunniste 2655 

 

. iso vihreä puuristi, yli 2 m 

. kristilliset teksit ja henkilötiedot, 

1914-1993 

”nika” voi olla myös poikkipuussa, 

tällä haudalla pystypuussa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Tunniste 2656–2657 

. valkoiseksi maalattuja 

hautapaaluja, 2 kpl, 177 cm 

korkea 

. miehen kuva 1887–1969, 

paalussa henkilötiedot 

. tekokukkia paalun juuressa 

. toisessa  paalussa tiedot 1890-

1964, tekokukat sidottu paaluun 

. heinällä 

 

 

 

 

14. Tunniste 2658–2661 

. kasi isoa vaalean sinistä puuristiä 

. harmaa metalliaita 

.  1) ristien korkeus 262 cm, parru 14 x 17 cm 

. kristilliset kirjainmerkit, henkilötiedot 1899–

1984 

. tekokukkia 

. 2) toinen risti, tekstit peittyneet, 

samankokoinen  

. 1883- 85 iässä ? 

. seppele ristin takana,. haudat ovat 

heinittyneet 



15. Tunniste 2663 

 

. vihreä hautapaalu, korkeus 155 cm 

. teksti ja 1874–1920 

. ei kristillisiä symboleita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Tunniste 2667,2668 

  

. kaksi vanhaa jättiristiä, lahonnutta 

.  n. 3 m, parru 11x14 cm 

. poikkipuu pois, k. 1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Tunniste 2669–2671 

 

.harmaa metalliaitaus, portin 

pylväiden päässä 

liekkisymboli 

.. kaksi hautaa 

1. ) valkoinen risti, n. 170 

cm 

.. 1898-1973 

. ristissä koko kuvalle ti tms. 

2) hautapaalu 

. 1898-1951 

. paalussa alhaalla kolo kuvalle, mahdollisesti ikonille, kolo oli ikoninmallinen, tunnisteessa 2671, 

näkyy kolon yläosa 

. haudat ovat heinittyneet, tekokukkia, metallilautanen ja konvehtipapereita 

. ristihaudan ympärillä on metallikehys 

18. Tunniste 2676–2677 

 

. uusi hauta, käden vahvuinen keppi, jota vasten ovaaliseppeleet ovat, tekstilliset surunauhat 

. kahdessa lasipurkissa kukkia, neilikoita 

. hautakumpu on hiekalla, johon on pantu tekokukkia 

 

 

 



19. Tunniste 2689 

 

. puuristi, jossa ylimmät poikkipuut ovat 

viistottain 

 


