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klo 16 Hartolan hautausmaa
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klo 17.45 Otamon hautausmaa
klo 18.55 Nuoramoisten hautausmaa
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Kirkkoneuvoston jäsenet:
Jeremias Sankari, kirkkoherra, puheenjohtaja, sihteeri
Eeva-Liisa Kirves, varapuheenjohtaja
Jarmo Heinonen
Maarit Hildén
Hannu Koskenniemi
Pirkko Rantahakala
Markku Siihola, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

paikalla klo 16.00 – 18.45
paikalla klo 18.55 – 19.30
paikalla klo 16.00 – 16.30

Poissa:
Reijo Lång, este
Pirjo Mäkinen , este
Jere Porvari, este
Sanna Valjakka
Eija Virolainen-Nurminen, este
Muut
Tarja Uustalo, talouspäällikkö, lomalla
Salla Onninen, hautausmaatyöntekijä-suntio
Lehtinen Jukka, GreenSail Oy
Riikka Palvaila, Greensail Oy
Juha Saavalainen

paikalla klo 17.00 – 19.30
paikalla klo 17.00 – 18.45
paikalla klo 17.00 – 17.40
paikalla klo 18.55 – 19.30

Katselmuksessa todettiin seuraavaa:
-

Hautausmaiden yleisilme on kesällä 2022 ollut siisti ja hyvin hoidettu
Hautausmaiden ohjesääntöjä ja hautausmaiden käyttösuunnitelmia on noudatettu.
Yksittäisiä hautoja on kunnostettu ja hoidettu ohjesääntöjen mukaisesti ja hautakirjanpito on
yhtäpitävä suoritettujen toimenpiteiden kanssa.
Seurakunnan hoidossa olevia hautoja on hoidettu sopimusten mukaisesti.

Hartolan hautausmaa
•

•
•
•

Sankarihautausmaan kivien tekstit on LC Hartola kunnostanut keväällä 2022; jostain
syystä sinipiiskuja kuollut aika paljon, samoin piti alkukesästä vaihtaa valkoisia
pekonioita
Hautausmaan laajennusosan nurmikko ok, istutukset tehty keväällä 2022. Hautarivien
määritys tekemättä, muuten käyttövalmis
Sirottelualueelle tehty istutukset. Muistomerkin valaistus edelleen avoin.
Osastolla 9 on kurttulehtiruusupensas, joka tulisi poistaa.

Sysmän kirkkomaa
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Todettiin että kirkonkorjaus on alkanut, käytävillä tehty kaivauksia, käytävät tasataan
mutta lopullinen kunnostus vasta vuonna 2023. Maanrakennusurakassa löydetyt vanhojen
hautojen luut haudattu osastolle KEO.
Koska kirkon ympäristö on muinaismuistoaluetta ja kaivuu suoritettava arkeologisessa
valvonnassa, siksi uusia hautapaikkoja ei tulisi myöntää osastoille KEV, KTV, KTO ja
KEO
Kirkon edessä vielä sireenin juurakko. Uudet istutukset puutarhasuunnitelman mukaan,
mahdollisesti aloittaen jo syksyllä 2022.
Sankarihautausmaan kunnostamiseen, kivien nostamiseen nurmitason yläpuolelle, voisi
pyytää avuksi reserviläisiä
Huoltorakennuksen takana on kuollut kaksi sembramäntyä, jotka voidaan poistaa

Otamon hautausmaa
•
•
•
•
•
•
•

•

Hautausmaan karttaa puuttuu portilta.
Roskiksille parkkipaikalle rakennettu aita sopii hyvin
Otamontien suuntaisen aidan putket ovat taipuneet, mietittävä paras tapa kunnostaa
Sirottelualueen muistomerkin mallin kehittämistä pohdittiin. Uusiminen vaatii
suunnitelman. Kuusiaita voidaan poistaa tarpeettomana.
Osastolla 8 olevat orapihlaja-aidat kasvaneet suuriksi ja leikataan
Otamon hautausmaan ja Vääksyntien välistä metsikköä harvennetaan
keskusteltiin puiden kaatamisesta hautausmaalla, parasta olisi pyytää asiantuntija
merkitsemään, jonka jälkeen seurakuntalaisilla olisi mahdollisuus ottaa kantaa
kaatamiseen
Hautausmaan WC uusitaan kompostikäymäläksi

Nuoramoisten hautausmaa
•

•
•
•
•

Fromholtzin sisarukset ovat lahjoittaneet Tepoontien ja hautausmaan välisen
maakaistaleen seurakunnalle, maanmittaustoimitus syyskuussa. Sen jälkeen parannetaan
näkyvyyttä tielle harventamalla kappelille johtavan tien vieressä metsikköä.
Pääkäytävän yläpuolella olevat männyn naavaiset kuivat oksat ovat riski hautausmaalla
liikkuville. Oksia poistetaan.
Hautausmaan WC uusitaan kompostikäymäläksi
kappelin lasiseinän edustan kiveys täytyy uusia
katselmuksen jälkeen paikalla ollut seurakuntalainen toivoi portin uudelleen maalaamista
ja sisääntulon yleisilmeen parantamista

Jeremias Sankari
puheenjohtaja, sihteeri

