ORIVEDEN SEURAKUNTA
HAUTAUSMAAKATSELMUS

PÖYTÄKIRJA

Hautausmaaohjesäännön 34 §:n mukaan suoritettiin katselmus
Oriveden seurakunnan hautausmailla Eräjärvellä, Längelmäellä, Juupajoella
sekä Orivedellä tiistaina 1.8.2017 klo 8.30 - 14
Katselmukseen osallistuivat:
Jäsen: Kontio-Ollila Kirsti
Varajäsen: Jouko Jokinen mukana Juupajoella ja Orivedellä
Kirkkoneuvoston edustaja Helena Lähdetmäki
Kirkkoneuvoston varapj Kari Aakula
Toimen puolesta puutarhuri Kylä-laaso Sirkku sekä viran puolesta
talouspäällikkö Nivala Aija

Katselmuksessa todettiin seuraavaa:
1. Hautausmaan käyttösuunnitelmaa on noudatettu
2. Yksityisiä hautoja on hoidettu ja kunnostettu ohjesäännön mukaisesti
3. Seurakunnan huolehtimien hautojen hoito on ollut sopimusten ja
annettujen määräysten mukaista
4. Hautausmaan vastaava ja kesähoitokauden työllistetty henkilökunta on
noudattanut hautausmaan ohjesääntöä

Eräjärven hautausmaa:
-

-

-

kirkon seinustalla olevan ison vaahteran kaataminen kirkon rakenteiden
suojaamiseksi kosteudelta. Asiasta tiedotetaan etukäteen.
selvitetään Eräjärven hautausmaan kriisialueen tarpeellisuus, koska
Oriveden seurakunnan hautausmaalta löytyy kyseinen alue.
Jos yksi kriisialue riittää koko seurakunnan alueella, niin esitetään kirkkoneuvostolle Eräjärven alueen käyttöönottoa hautapaikoiksi, koska paikat
vähenevät siellä
vanhan kattilahuoneen tilojen tyhjennys syksyn aikana ja rakennuksen
purkaminen keväällä 2018 samassa yhteydessä vanhan öljysäiliön
poistamisen yhteydessä maasta. Alue maisemoidaan niin, että vedet eivät
pääse valumaan kirkon kivijalkaan.
sankarivainajien kivimuuri puhdistetaan sammaleesta ja muuri sekä sen
ympäristö kunnostetaan tämän syksyn aikana.
hautausmaan takaosassa olevat hiekka- ja multakasa siirretään syrjempään.
hautausmaan roskakatoksen alapuolelle istutetaan pensasaitaa reuna-alueen

-

maisemoimiseksi..
selvitetään onko hautausmaan uusi osa seurakunnan nimissä, lainhuuto ?
Alue ostettu Eräjärven seurakunnan aikaan Rosellilta.
hautausmaa-alueen uudelle osalle suunnitellaan ensi vuodelle valaistus,
samalla vanhan puolen valaisinpylväät korjataan ja vaihdetaan led-valoihin.
Valaistuksen uusimisesta ja korjauksista pyydetään valaistussuunnitelma
kaikille hautausmaille, pois lukien Juupajoki, jonne saatiin uusi valaistus viime
vuonna.
Oriveden hautausmaa:

-

-

-

-

siistitään V3 alueella oleva vanha reunakivellinen sukuhauta. Hauta-alue
kasvaa puustoa ja luonnontilassa olevia kasveja. Kasvillisuus poistetaan ja
hauta-alue laitetaan kivimurskalle.
muistolehtoalue pyritään saamaan siistittyä. Alueen läheisyyteen on tehty
kaksi paikkaa laattakivillä, joihin omaisten toivotaan jättävän kukkiaan.
Kotikirkkoliitteeseen laitetaan asiasta tiedotetta.
muistolehtoalueen lähelle tulee paikka, mihin perustetaan tyhjän sylin
muistokivi. Muistokivi on luonnonkivi, johon laitetaan muistolaatta ja kiven
eteen perustetaan alue, johon omaiset saavat jättää kukkia.
hautausmaa-alueen kaikki valaisimet korjataan ja vaihdetaan led-valoihin.
Samalla kartoitetaan lisävalaistuksen tarve.
Längelmäen hautausmaa:

-

-

todettiin paikka sankarihautausmaan patsaalta, mihin laitetaan Tolvajärven
taisteluissa kuolleiden muistokivi. Längelmäen sotaveteraaneilta tulee esitys
kirkkoneuvostolle muistokiveen laitettavasta tekstistä.
Muistokivihanke kilpailutetaan.
Tunkelon sukuhaudan kukkapohjan reunapellityksen muuttaminen toisin päin,
jos pellitystä ei saada upotettua syvempään maahan
keväällä kaadettujen puiden kannot jyrsitään kevään 2018 aikana. Jyrsiminen
tehdään keskitetysti kaikilla hautausmailla samaan aikaan.
hautausmaa-alueen kaikki valaisimet korjataan ja vaihdetaan led-valoihin.
Samalla kartoitetaan lisävalaistuksen tarve.
Juupajoen hautausmaa:

-

-

Lundström-Kivimäki hautapaikan takana olevasta lehmuksesta oli omaisilla
pyyntö puun kaatamisesta. Todettiin puun kuitenkin olevan hyväkuntoinen,
ettei sitä lähdetä poistamaan, vaan alaoksistoa karsitaan, koska oksat
riippuvat hautapaikan päällä.
käytävien reunoilla on paljon puita joiden oksat riippuvat edellisen myrskyn
jäljiltä. Puut kuitenkin sulautuvat siihen ympäristöön sellaisenaan. Ei

-

toistaiseksi aiheuta toimenpiteitä
uudelle hauta-alueelle on asennettu hautapalkkirivejä, joissa hautapaikan
leveys on 120 cm, aikaisempi alue oli 150 cm. Alue on otettu jo käyttöön.
hautausmaa-alueelle oli toteutettu viime vuonna suunnitelman mukainen
valaistus
Sankarihautausmaat olivat kaikki hyvässä kunnossa sekä hautausmaa-alueet
hyvin hoidettuja.
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