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HJÄLTEGRAVAR –TRADITION, VÅRD OCH ISTÅNDSÄTTNING
De stupades minnesstiftelse och traditionsförbundet Eklövet har inlett en kampanj
för att påminna de nuvarande generationerna om hjältegravarnas värde och föra
vidare ansvaret för upprätthållandet av hjältegravarna. Lionsförbundet, Marthaförbundet, 4H, reservistförbundet, Rotary och försvarsorganisationerna ställer sig
bakom kampanjen och rekommenderar sina medlemmar att delta i vården och
iståndsättningen av hjältegravar. Kampanjens beskyddare är fd. statsminister Paavo Lipponen, ärkebiskop Jukka Paarma, minister Elisabeth Rehn och general Jaakko Valtanen.
Nästan utan undantag ansvarar församlingarna för vården av hjältegravarna. I
allmänhet tar församlingarna bra hand om hjältegravarna, som är vackra och uppskattade. Medborgarorganisationer kan efter behov delta i sedvanligt underhåll av
hjältegravarna, till exempel hjälpa till att hålla området snyggt och tvätta minnesmärken. På en del orter kan man gå in för iståndsättning av bland annat gångar,
gräsmattor och konstruktioner.
Åtgärderna bör sättas in vid sådana hjältegravar som är i behov av iståndsättning.
Församlingen bedömer själv när det är nödvändigt. På orter där iståndsättningsprojekt startas kan föreningar tillsammans med församlingen komma överens som
hur arbetet organiseras. Iståndsättningen bör utgå från planer uppgjorda av fackexperter. Planerna och genomförandet ska godkännas av församlingen. Syftet är
inte att starta projekt för förändring av omgivningarna kring hjältegravarna. Hjältegravarna med sina minnesmärken är estetiska helheter där rätt material och detaljer och ett korrekt genomförande är av högsta vikt. Vid behov ska utlåtande om
planerna begäras av museimyndigheterna.
Museiverket har gett ut en handledning om tradition, vård och iståndsättning av
hjältegravar. Handledningen skickas till församlingarna, som kan förmedla den
till lokala organisationer som är intresserade av dylika projekt.
Handledningen kan laddas ner avgiftsfritt på Museiverkets webbsidor på adressen http://www.nba.fi/fi/rho_julkaisut
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Publikationen finns bara på finska. Till det svenska cirkuläret bifogas en kort resumé. Ett exempel på iståndsättning av hjältegravar kan studeras på webbsidan
http://nurmijarvi.ekirkko.fi/cgi-bin/linnea.pl?document=00010459
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