
INVENTOINTILOMAKE
Tuusulan seurakunta
PL 53 (Hyryläntie 11)
04301 Tuusula
puh. 09 - 875 960
e-mail tuusula.seurakuntakeskus@evl.fi

HAUTAUSMAA

Paijalan hautausmaa Kellokosken hautausmaa

Kirkkopuisto Jokelan uurnalehto

HAUDATUN TIEDOT

Sukunimi Etunimi/-nimet

Syntymäaika  

Muuttanut Tuusulaan tai Tuusulasta pois

Asunut muualla kuin Tuusulassa, missä
     

Muut hautaan haudatut

Muut erityiset tiedot kuten koulutus, luottamustoimet, ammatti, harrastukset, kertomukset, anekdootit:

TIETOJA HAUTAJAISISTA

Paikkakunta, jossa siunattiin

Tapahtuiko siunaus kappelissa kirkossa haudalla

muualla missä

Muita tietoja

Tuusulan seurakunta
Tuusulan seurakunta on yhteistyössä Järvenpään ja Keravan seurakuntien sekä Tuusulan museon kanssatekemässä hautausmaidensa inventointia, suurimpana työnään Paijalan hautausmaan inventointi. Inventointi on  tietojen keräämistä ja tallentamista mm. haudoista, hautamuistomerkeistä ja haudatuista sekä hautaustavoista. Inventoinnilla saatujen tietojen avulla voidaan entistä paremmin vaalia ja suojella hautausmaakulttuuria sekä jättää jälkipolville tietoa niistäkin haudoista, joita ei voida säilyttää.Kaikki seurakunnalle palautuvat haudat inventoidaan ennen niiden jatkokäytöstä päättämistä. Suuresta osasta Paijalan hautausmaan vanhimman osan hautoja on täytetty hautamuistomerkkien inventointilomake. Tiedot erityisistä muistomerkeistä tallennetaan hautaohjelman yhteyteen. Osa haudattujen tiedoista on jo hautakirjanpidossa ja kirkonkirjoissa. Tietoa  haudatuista on kerätty ja hautausmaan historiaa selvitetty vuodesta 1990.Seurakunta ottaa mielellään vastaan tietoa haudoista ja haudatuista. Ennen kaikkea  olemassa olevaa tietoa täydentävä tieto on tervetullutta. Tietoa voi antaa sekä sähköisessä että kirjallisessa muodossa. 

Tuusulan seurakunta
Nämä huomio- ja ohjetaulut saat pois näkyvistä klikkaamalla taulun oikeaa reunaa.Lomakkeelle voi täyttää vain ne kohdat joihin on tietoja.

Tuusulan seurakunta
Muutto päivämääriin riittää vuosikymmenen tarkkuus.



TIETOJA MUISTOTILAISUUDESTA

esim. missä vietettiin, mitä tarjottiin, ohjelma....

TIETOJA MUISTOMERKISTÄ

esim. kuka on valinnut, koska pystytetty haudalle.....

MUITA TIETOJA (ja/tai jatkoteksti edellä oleviin kenttiin)

Palauttakaa lomake suoraan seurakunnan toimistoihin (taloustoimisto, kirkkoherran virasto tai
hautausmaantoimisto) tai osoitteella Tuusulan seurakunta, PL 53, 04300 TUUSULA. Voitte myös lähettää
lomakkeen sähköpostilla osoitteeseen tuusula.seurakuntakeskus@evl.fi 

Tuusulan seurakunta
Lähettäessäsi sähköpostilla lomakkeen tallenna lomake ensin tiedostoksi painamalla "Tallenna lomake" nappia. Tämän jälkeen liitä tallennettu tiedosto sähköpostin liitteeksi.
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