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SANKARIHAUTAUSMAAN JA SANKARIHAUTAUSMAAN
MUISTOMERKIN VALOKUVAAMINEN

Tammenlehvän perinneliiton (http://www.tammenlehva.fi/) muistomerkkityöryhmä kokoaa tietoja viime sotiimme liittyvistä muistomerkeistä sekä tekee esityksiä tärkeänä pidettävien kohteiden ylläpitämisestä. Sankarihaudoilla ja taistelupaikoilla olevien muistomerkkien ohella kohteita ovat myös muut muistomerkit
ja muistolaatat. Internet-osoitteessa http://www.sotamuistomerkit.fi/wiki on
avattu tietokanta, joka sisältää tietoja sotien 1939–1945 muistomerkeistä. Muistomerkkien dokumentointi ja valokuvaaminen on osa perinnön säilyttämiseen tähtäävää työtä. Kirkkohallitus yhtenä yhteistyökumppanina koordinoi työtä seurakuntien osalta.
Seurakuntien ylläpitämät sankarihautausmaat ja niillä sijaitsevat muistomerkit
ovat arvokkain osa aihepiiriin liittyvää perintöä. Niistä on käytettävissä melko
kattavat luettelot. Sankarihautausmaat ja niillä sijaitsevat muistomerkit tulisi kuitenkin valokuvata, jotta muistomerkit ja sankarihautausmaaympäristöt voidaan
esitellä tietokannassa edustavina. Seurakuntia pyydetään:
–
–

–

Valokuvaamaan sankarihautausmaan sekä sankarihautausmaalla sijaitsevan
muistomerkin (2–3 valokuvaa).
Jos seurakunnan maalla on muita viime sotiin liittyviä muistomerkkejä, kuvaamaan myös ne. Muistomerkin voi kuvata läheltä, jolloin näkyvät merkki ja
sen yksityiskohdat sekä hieman kauempaa, jolloin näkyy myös merkin sijaintiympäristöä.
Valokuvaajan tulisi luovuttaa kuviin täydet oikeudet, jotta kuvat voidaan
julkaista internet-tietokannassa. Valokuvaajan nimi voidaan ilmoittaa kuvan
yhteydessä. Valokuva-aineisto pyydetään ensisijaisesti digitaalisessa muodossa cd-romille tallennettuna, tiedostomuoto on vapaa. Paperikuvatkin tulevat
kysymykseen.
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Muistomerkillä tarkoitetaan tässä kokonaisuutta, johon sisältyy varsinainen muistomerkki, aluetta rajaavat rakenteet, maanpinnan muotoilu ja pinnoitteet. Muistomerkistä pyydetään seuraavat tiedot:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

muistomerkin nimi,
minkä asian muistolle merkki on toteutettu,
sijainti,
muistomerkkihankkeen toteuttaja(t),
kuvaus muistomerkistä ja siihen liittyvästä ympäristöstä,
merkin tekijä(t), tekopaikka ja valmistusaika,
milloin paljastettu, kuvaus tilaisuudesta,
muistomerkin omistus ja hoitovastuu,
muistomerkkiin liittyvien asiakirjojen tarkka sijaintipaikka (arkistosignum)
sekä
muistomerkin ja ympäristön kunnon hoitotapakuvaus.

Lisäksi voidaan esittää seuraavia tietoja:
–
toistuvat tapahtumat; käynnit, juhlat, muut tilaisuudet,
–
opasteet ja esittelytaulut,
–
esiintyminen historioissa ja matkailuesitteissä,
–
mediajulkisuus sekä
–
henkilö, jolta voi tarvittaessa kysyä lisätietoja.
Sankarihautausmaasta pyydetään ilmoittamaan alueella toteutetut kunnostustoimenpiteet, mahdolliset muutokset sekä arvio alueen nykykunnosta, tulevista
kunnostustarpeista sekä niiden ajoittumisesta. Sankarihautausmaan kuntoon liittyviä tietoja ei julkaista internetissä, mutta tiedot auttavat hahmottamaan tehtävään tarvittavia voimavaroja lähitulevaisuudessa.
Muistomerkkityöryhmä valikoi saamastaan aineistosta tietokannassa julkaistavat
valokuvat ja muut tiedot. Aineisto pyydetään toimittamaan 14.9.2007 mennessä
osoitteeseen Kirkkohallitus, Harri Palo, PL 185, 00161 Helsinki.
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