OTE Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoneuvoston huhtikuun 16. päivänä 2019 pidetyn
kokouksen pöytäkirjasta.

100 §
Kuulutus hautaoikeuksista ja muistomerkkien poistamisesta
Valmistelija: ylipuutarhuri Jaana Nyström
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoneuvosto on antanut kunnostuskehotuksen
10.5.2017 Anttolan hautausmaan osastoilla ENTI, UU01 ja UU02 kaikkiaan 106 haudalle. Kuulutus on julkaistu paikallislehdessä, seurakunnan omilla nettisivuilla, asetettu tiedoksi haudoille, sekä lähetetty kirjeitse tiedossa oleville omaisille.
Kuulutuksella kirkkoneuvosto on velvoittanut hautaoikeuden haltijan kunnostamaan
haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän
sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi (Kirkkolaki 17 luku).
Omaiset ovat ottaneet hautoja hoitaakseen ja neljästä haudasta on luovuttu.
29.8.2018 tehdyn katselmuksen perusteella kuitenkin 61 hautaa on edelleen hoitamatta. Hoitamattomuutta on arvioitu muistomerkin kuntoa, sekä sen edustan ja ympäristön kasvillisuutta tarkkailemalla. Kasvillisuuden tilaa huomioimalla on voitu todeta, että monet haudat ovat olleet jo vuosia hoitamattomina. Joukossa on myös hauta,
jolla ei ole muistomerkkiä.
Lisäksi haudan hallinta-aika on päättynyt 78 haudalla Ristiinan ja Harjun hautausmaalla. Mikäli hautaoikeuden haltija ei jatka hallinta-aikaa, tulee muistomerkki poistaa haudalta kuuden kuukauden kuluessa, muutoin muistomerkki jää vastikkeetta
seurakunnalle (Hautaustoimilaki 5 luku).
Ylipuutarhuri esittää, että kirkkoneuvosto päättää julistaa hautaoikeuden menetetyksi
yhteensä 61 haudalla Anttolan hautausmaalla, julkaista 2.5.2019 hautaoikeuden menetystä koskevan kuulutuksen paikallisessa sanomalehdessä, seurakunnan omilla
nettisivuilla, sekä asettaa kehotuksen muistomerkin poistamisesta yhteensä 138
haudalle ja velvoittaa hautaoikeuden haltijan poistamaan haudalla olevan muistomerkin kuuden kuukauden kuluessa 2.11.2019 mennessä, jonka jälkeen muistomerkki jää seurakunnalle. Hautaoikeuden haltijan katsotaan saaneen Kirkkolain 17
luvun 5 §:n 4 momentissa ja Hautaustoimilain 5 luvun 14 §:n 3 momentissa tarkoitetusta päätöksestä tiedon, kun sitä koskeva kuulutus on julkaistu lehdessä.
Kuulutus ja luettelo haudoista, joita se koskee, on liitteenä 1/100 §.
Ehdotus, hallintojohtaja:
Kirkkoneuvosto päättää julistaa hautaoikeuden menetetyksi liitteessä 1/100 §
luetteloiduilla 61 haudalla Anttolan hautausmaalla, julkaista hautaoikeuden
menetystä koskevan kuulutuksen paikallisessa sanomalehdessä 2.5.2019 ja
seurakunnan omilla verkkosivuilla, sekä asettaa kehotuksen muistomerkin
poistamisesta yhteensä 138 haudalle Anttolan, Harjun ja Ristiinan hautausmailla sekä velvoittaa hautaoikeuden haltijan poistamaan haudalla olevan muistomerkin kuuden kuukauden kuluessa 2.11.2019 mennessä, jonka jälkeen muistomerkki jää seurakunnalle, ellei sitä ole poistettu.
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Päätös:
Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Tiedoksi toimenpiteitä varten ylipuutarhuri Jaana Nyström

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta otetun otteen oikeaksi
todistaa:

Mikkelissä huhtikuun 17. päivänä 2019

hallinnon sihteeri

RIITTA NIEMI
Riitta Niemi

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Markku Salmi 0400 143 230, markku.salmi@evl.fi

