KEHOTUKSET JA KUULUTUKSET HAUDOILLA
Haudoille voidaan seurakunnan toimesta asettaa kehotuksia haudan tai
muistomerkin kunnostuksesta tai virallisia, kirkkoneuvoston
päätöksellä tehtäviä kuulutuksia. Kehotukset ovat ennakoivia
huomautuksia, eivätkä vielä tarkoita kuulutusmenettelyä. Kehotuksen
noudattamatta jättäminen voi kuitenkin johtaa kirkkolain 17:5§
mukaiseen kuulutusmenettelyyn ja hautaoikeuden menettämiseen.

KEHOTUKSET:
(keltainen pohja)
MUISTOMERKIN
OIKAISUKEHOTUS
KALLISTUNUT MUISTOMERKKI ON
VAARAKSI HAUTAUSMAAN JA HAUTOJEN
HOITAJILLE. SEURAKUNTA KEHOTTAA
TÄMÄN HAUDAN HALTIJAA HUOLEHTIMAAN
MUISTOMERKIN OIKAISEMISESTA.
MUISTOMERKIN OIKAISUA EI SAA TEHDÄ
POHJAKIVEN JA HAUTAKIVEN VÄLIIN
ASETETTAVALLA KIVELLÄ TAI LAUDAN
KAPPALEELLA VAAN POHJAKIVI ON
SUORISTETTAVA.

Muistomerkin oikaisukehotus
annetaan, kun muistomerkki on
vaarallisesti kallellaan tai
irtokappaleilla suoraksi viritetty.
Vaarallisesti kallellaan oleva
hautakivi voidaan laskea maahan
seurakunnan toimesta.

LOHJAN SEURAKUNTA

HAUDAN
KUNNOSTUSKEHOTUS
SEURAKUNTA KEHOTTAA TÄMÄN
HAUDAN HALTIJAA HUOLEHTIMAAN
HAUDAN KUNNOSSAPIDOSTA.
HOIDON LAIMINLYÖNTI VOI JOHTAA
KL 17:5§ MUKAISEEN
KUULUTUSMENETTELYYN.
LOHJAN SEURAKUNTA

Haudan kunnossapidosta vastaa
haudan haltija. Hoidon
laiminlyönniksi katsotaan vinon
tai kaatuneen muistomerkin
lisäksi rikkakasvien valtaama
kukkatila tai hoitamaton haudan
pinta.

KUULUTUKSET:
(valkoinen pohja)
Haudan kuulutusmenettely käynnistetään kirkkoneuvoston päätöksellä.
Kuulutus tehdään joko haudan määräaikaisen hallinta-ajan päättyessä
tai kun haudan hoito katsotaan laiminlyödyksi.

KUULUTUS
Tämän haudan hallinta-aika on päättynyt tai päättyy
vuoden 20xx loppuun mennessä. Omaisilla on oikeus
lunastaa hauta uudelleen. Muutoin hauta palautuu
seurakunnan haltuun. Haudan uudelleen lunastuksesta voi sopia xx.xx.20xx mennessä seurakunnan
taloustoimistossa, Laurinkatu 40, p. 044-3284224,
044-3284226.
Samalla ilmoitetaan, että niiltä haudoilta, joiden
hallinta-aikaa ei jatketa, on muistomerkit ja muut
rakennelmat sekä irtonaiset esineet poistettava
xx.xx.20xx mennessä. Tämän jälkeen muistomerkit
poistetaan seurakunnan toimesta.
Lohjan seurakunta
Kirkkoneuvosto

Päättyvästä haudan hallintaajasta ilmoitetaan kirjeellä, jos
haudan haltija on tiedossa.
Muutoin kuulutuksesta
ilmoitetaan paikallisessa
sanomalehdessä, seurakunnan
internet-sivuilla ja haudalle
asetettavalla kuulutuksella.
Haudan hallinta-aikaan saa
lunastaa jatkoa.

KUULUTUS
Kirkkolain 17 luvun 5§ mukaan haudat on pidettävä
hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuna. Haudan
hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Lohjan
seurakunnan kirkkoneuvosto on xx.x.20xx §xx päättänyt
antaa kunnostuskehotuksen xxxxxxx hautausmaalla
haudoille, joilla haudan hoitovelvollisuus katsotaan
olennaisesti
laiminlyödyksi.
Tämän
haudan
hautaoikeuden haltija velvoitetaan kunnostamaan hauta
vuoden kuluessa alla mainitusta päivämäärästä lukien
uhalla, että oikeus hautapaikkaan muutoin julistetaan
menetetyksi.
Hoitovelvoite täyttyy, kun haudan nurmi- tai hiekkapinta
on siisti, sekä muistomerkki ja reunakivet ovat suorassa.
Pelkkä kukkien tuonti haudalle ei riitä. Kukkien
istuttaminen haudalle ei ole pakollista.
Luettelo hoitamattomista haudoista on nähtävissä
seurakunnan taloustoimistossa, Laurinkatu 40 ja Lohjan
seurakunnan internet-sivuilla (linkki). Lisätietoja antaa
seurakunnan taloustoimisto p 044-3284224 tai 0443284226, lohja.taloustoimisto@evl.fi
xx.x.20xx
Lohjan seurakunta
Kirkkoneuvosto

Haudan kunnossapidon
laiminlyönti voi johtaa kirkkolain
17: 5§ mukaiseen
kuulutusmenettelyyn, jos hautaa
ei kehotuksesta huolimatta
kunnosteta.
Kuulutusmenettelyssä haudan
haltijalla on vuosi aikaa laittaa
hauta kuntoon tai muutoin hauta
palautuu seurakunnan haltuun.

