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MUISTIO
Kokousaika

maanantaina 27.7.2020 klo 16.00 – 20.00

Kokouspaikka

Hartolan hautausmaa klo 16.00 – 17.10
Sysmän kirkkomaa klo 17.30 – 18.30
Otamon hautausmaa klo 18.45 – 19.20
Nuoramoisten hautausmaa klo 19.30 – 20.00

Kirkkoneuvoston jäsenet:
Jeremias Sankari, kirkkoherra, puheenjohtaja
Eeva-Liisa Kirves, varapuheenjohtaja
Maarit Hildén, este
Anne Joutsijärvi
Hannu Koskenniemi
Reijo Lång
Jere Porvari, este
Eetu Rajavuori
Pirkko Rantahakala
Sanna Valjakka, este

paikalla klo 16.00 – 17.10

Varajäsenet:
Juha Laattala (Jere Porvarin varajäsen)
Aino Nurminen, este (Maarit Hildenin varajäsen)
Merja Olkkonen, poissa (Sanna Valjakan varajäsen)
Luottamustoimen tai viran puolesta kutsutaan:
Markku Siihola, kirkkovaltuuston puheenjohtaja,
Eija Virolainen-Nurminen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Tarja Uustalo, talouspäällikkö
Hannu Pitkämäki, seurakuntamestari
Salla Onninen, hautausmaatyöntekijä-suntio
Lehtinen Jukka, Maakunnan Vihertyö

paikalla klo 16.00 – 17.10

paikalla klo 16.00 – 17.10
paikalla klo 17.30 – 20.00
paikalla klo 17.30 – 20.00

Katselmuksessa todettiin seuraavaa:
Hautausmaiden yleisilme on kesällä 2020 ollut siisti.
Hautausmaiden ohjesääntöjä ja hautausmaiden käyttösuunnitelmia on noudatettu.
Yksittäisiä hautoja on kunnostettu ja hoidettu ohjesääntöjen mukaisesti ja
hautakirjanpito on yhtäpitävä suoritettujen toimenpiteiden kanssa.
Pöytäkirjan tarkastajat ____________________//____________________
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Seurakunnan hoidossa olevia hautoja on hoidettu sopimusten mukaisesti.
Hartolan hautausmaa
•
•
•
•
•

Ruumishuoneen lattian matto on osittain irrallaan. Korjaus ajankohtainen.
Ruumishuoneen kellarin ilmanvaihdon parantaminen.
Vanhan ruumishuoneen katon muuttaminen lautakatoksi ja kulmalautojen maalaus on
tekemättä. Vastuu tämän asian etenemisestä on Itä-Hämeen museolla.
Hautausmaan laajennusosan käyttöönotto kesken. Maaperätutkimus tehty ja alueelta
on poistettu puita. Jatketaan maan tasaamisella ja nurmikon istuttamisella sekä
hautarivien määrittämisellä.
Keskustien laidalla olevalla lehmuskujalla on neljän lehmuksen latvassa kuivaa.

Sysmän kirkkomaa
•
•
•
•
•
•

Suopellontien puolella olevan ojanpohjan täyttö loivaksi. Ojanpohjalla oleva kuusi ja
vieressä oleva kuusi kaadetaan.
Pääportin vieressä, hautausmaalle tultaessa oikealla olevien huonokuntoisten
(sembra)mäntyjen poisto (4 kpl).
Sireenipensasaidan poisto muualle haudattujen muistomerkin läheisyydestä uuden
osan ja laajennetun kirkkomaan välissä
Kantojen poisto
Muualle haudattujen muistomerkiltä poistetaan maassa pystyssä olevat pienet
metalliset ristit ja niiden kohdalla oleva hautakivi. Tilalle laitetaan askelkivet.
Pääportilla olevan roskakatoksen siirto paikkaan, jossa se ei ole kirkkonäkymän tiellä.

Otamon hautausmaa
•
•
•
•
•

Hautausmaan kartta laitetaan ilmoitustaululle.
Voisiko parkkipaikalla olevilla roskiksilla olla katos?
Kappelin vasemmalla puolella oleva huonokuntoinen kuusi poistetaan.
Käytävien täyttöä jatketaan.
Sirottelualueen muistomerkin mallin kehittämistä pohdittiin pitkään keksimättä siihen
ratkaisua. Muistomerkin luokse tuotaville kukille ja kynttilöille voisi olla jonkinlainen
teline. Myös muistomerkin edessä olevien kuusentaimien/kuusiaidan tarkoitus
arvelutti.

Nuoramoisten hautausmaa
•
•
•
•

Tepoontien ja hautausmaan välisen maakaistaleen omistajien, Fromholtzin sisarukset,
kanssa on keskusteltu maakaistaleen saamisesta seurakunnan omistukseen. Asia on
kesken.
Pääkäytävän vasemmalla puolella oleva kuivanut mänty poistetaan.
Vanhat piikkilanka-aidat, vihreä verkkoaita ja muu löytyvä roju poistetaan.
Perällä olevat betoniset aitatolpat säilytetään.

Jeremias Sankari
puheenjohtaja

Tarja Uustalo
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat ____________________//____________________

