Kirkkoneuvosto 12.11.2020 § 87
Kirkkovaltuusto 03.12.2020 § 26

SIMON SEURAKUNNAN
HAUTAUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT
SEKÄ
KIINTEISTÖJEN KÄYTTÖOHJEET JA –MAKSUT
1.1.2021 LUKIEN
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HAUTAAMISEEN LIITTYVÄT MAKSUT
Hautapaikkamaksut

Arkkuhauta

(yksi sija)

1.

2.

Vainajan

varaus

varaus
paikka

hauta-

paikka

paikka

puoliso

Paikkakuntalainen

180

180

180

Ulkopaikkakuntalainen

600

600

600

0

0

0

Rintamatunnuksen omaavat

Hautapaikkamaksut samat uurnalle kun lasketaan uuteen arkkuhautapaikkaan.
Muistolehdon

Vainajan

Uurna

hautapaikka

Paikkakuntalainen

50

Ulkopaikkakuntalainen

80

Rintamatunnuksen omaavat

0

Kirkkovaltuusto 03.12.2020 § 26
Muistolehto Simon hautausmaalla hautausmaankaavan osasto III, rivi 3,
hauta nrot 35 43 ja 78 -86. Muistolehdossa ei ole näkyvästi merkittyjä hautasijoja eikä yksityisiä
muistomerkkejä.
Rintamatunnus on esitettävä kirkkoherranvirastossa hautapaikasta sovittaessa.
* Perinteisesti rintamaveteraaniksi on katsottu henkilö, jolle on myönnetty
rintamasotilastunnus (miehet), rintamapalvelutunnus (naiset), rintamatunnus
(linnoitustöihin osallistuneet), veteraanitunnus (v. 1918 sodan veteraanit) tai
ulkomaalaisen rintamasotilastunnus.
Hautaoikeus (Kirkkolaki 17 luku 2§)
Hautaoikeus luovutetaan enintään 50 vuoden määräajaksi. Hautaoikeuden voimassaoloaika
lasketaan haudan luovuttamisesta seuraavan kalenterivuoden alusta.
Hautaoikeuden pidentäminen 3,60€/vuosi/yksi sija (50v*3,60=180,00€)
Hautapaikkamaksu haudattaessa aiemmin luovutettuun hautaan (sukuhauta) ei hautasijamaksua
peritä siltä ajalta, jonka hautaoikeus on vielä voimassa. Hautapaikkamaksu peritään aiemmin
luovutettuun hautaan vain tarvittavasta hautaoikeuden määräajan pidentämisestä.
Ulkopaikkakuntalaisella on kirkkolain mukainen oikeus tulla haudatuksi aiemmin luovutettuun
hautaan. Aiemmin luovutettuun hautaan muualla asuvalta peritään paikkakuntalaisen hinnaston
mukainen hinta hautaoikeuden määräajan pidentämisestä.
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Mikäli haudassa on useampia hautasijoja, vastaa viimeisestä hautauksesta kyseiseen hautaan
sopinut henkilö hautaoikeuden jatkamisesta aiheutuneista kustannuksista seurakunnalle kaikkien
hautasijojen osalta (esimerkiksi sukuhaudan osalta kaikkien hautasijojen hautaoikeuden
jatkamisesta). Kustannusten jyvittämisestä hautaan haudattujen oikeudenomistajat voivat
halutessaan sopia keskenään. Maksuvelvollisuudesta seurakuntaan nähden näillä sopimuksilla ei
kuitenkaan voida sopia.

Hautaamisessa noudatetaan kirkkovaltuuston 18.12.2003 hyväksymää/13.01.2004 Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistamaa Simon seurakunnan hautaustoimen ohjesääntöä.

SIMON SEURAKUNTA
Haudan avaus ja peittomaksut
Haudan avaus ja peitto

Arkkuhauta

Uurnahauta

Paikkakuntalainen

250

70

Ulkopaikkakuntalainen

350

150

0

0

Rintamatunnuksen omaavat

Toimenpide
Haudalla olevat hautamuistomerkit ja reunakivet on hautaoikeuden haltijan kustannuksella
siirrettävä syrjään ja hautauksen jälkeen taas asetettava paikoilleen siten, että muistomerkki ei
vaaranna turvallisuutta. Seurakunta ei siirrä hautamuistomerkkejä eikä reunakiviä koska
Seurakuntamestari neuvoo ja opastaa hautamuistomerkkien ja reunakivien siirrossa.

Hautaamiseen liittyvät maksut ovat arvonlisäverottomia.
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KIRKKO
Kirkkoon on kaikilla vapaa pääsy.
Konsertit sovitaan kirkkoherran kanssa, ohjelmalehtiä voidaan myydä.
Kirkkoon kuulumattoman vainajan siunaus tilaisuudesta peritään kirkon
vuokraa 400 €, kirkkoon kuuluvien toimituksista ei peritä vuokraa.
SEURAKUNTAKESKUS (Asemakylä) JA SEURAKUNTAKOTI (Simoniemi)
Tilojen varaaminen
Seurakunnan tilat varataan aina kirkkoherranviraston kautta erilaisiin perhejuhliin,
kahvi-, kokouskäyttöön ja ruokapitoihin.
Tilaisuuden on oltava sopusoinnussa kristillisen sanoman kanssa.
Alkoholijuomien tarjoilu ja tupakointi on kielletty seurakunnan tiloissa.
Juhlan järjestäjät
Varauksen yhteydessä selvitetään vastuullinen juhlan järjestäjä. Juhlan järjestäjällä on
käytettävissä tiloissa olevat kalusteet, pöytäliinat, astiat ja siivousvälineet.
Keittiön avain luovutetaan juhlan järjestäjälle tai pitopalvelulle.
Tilaisuutta edeltävät toimenpiteet
Tilaaja ottaa yhteyden kirkkoherranvirastoon ja sopii tilojen käyttöön liittyvistä
asioista.
Tilojen luovutus juhlan jälkeen
Tilat luovutetaan kalusteet järjestettyinä siihen tilaan kuin ne olivat vastaanotettaessa.
Käyttämättömät liinavaatteet asetetaan viikattuina ao. kaappeihin. Käytetyt
liinavaatteet pesetetään seurakunnan toimesta. Sitä varten käyttäjä kokoaa käytetyt
liinavaatteet pesulapusseihin.
Tilaaja velvoitetaan korvaamaan seurakunnan omaisuudelle käytön aikana
mahdollisesti tapahtuneista vahingoista.
Hintoihin ei sisälly emäntäpalvelua. Seurakunta ei tarjoa emäntäpalvelua.
Seurakuntakeskus

Kahvitilaisuus
(max. 200 hlöä)
Oman seurakunnan jäsen
Muun seurakunnan jäsen
Sivilirekisteriin kuuluvat

Ruokatilaisuus
Oman seurakunnan jäsen
Muun seurakunnan jäsen
Sivilirekisteriin kuuluvat

kaikki
tilat
120
200
300

kahvio
ja
keittiö
90
150
200

kaikki
tilat
150
250
350

kahvio
ja
keittiö
120
180
300

Salin vuokraus konserttitoimintaan
Oman seurakunnan jäsen
Muun seurakunnan jäsen
Sivilirekisteriin kuuluvat

liinojen
pesu/kpl
3
5
5
liinojen
pesu/kpl
3
5
5

kaikki
tilat
35
60
100
4

Simoniemen seurakuntakoti

Kahvitilaisuus
(max. 70 hlöä)
Oman seurakunnan jäsen
Muun seurakunnan jäsen
Sivilirekisteriin kuuluvat

kaikki
tilat
100
150
250

Ruokatilaisuus
(max. 60 hlöä)
Oman seurakunnan jäsen
Muun seurakunnan jäsen
Sivilirekisteriin kuuluvat

kaikki
tilat
120
200
300

liinojen
pesu/kpl
3
5
5

kerhohuone
(keittiö ei
käytössä)
20
40
150

liinojen
pesu/kpl
3
5
5

Seurakunnan tilat ovat ilmaisia paikallisille eri veteraanijärjestöille.
Simoniemen seurakuntakotia vuokrataan yleishyödyllisille yhteisöille
kokoustoimintaa varten 20,00 €/kokous, ei sisällä keittiön käyttöä.
Kristilliset toimitukset kuten kasteet ovat ilmaisia silloin kun keittiötä ei käytetä.
Seurakunta laskuttaa tilojen käytöstä tilaajaa. Y-tunnus 0210710-0. Laskutus
kastettavan, vihittävän, juhlapäivän viettäjän tai vainajan jäsenyyden, tammikuun
1. päivän, perusteella tilaisuuden jälkeen.
Kiinteistöjen vuokrat ovat arvonlisäverollisia, hinnat sis.alv:n.
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SIMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto 12.11.2020 § 87
HAUTAINHOITORAHASTON PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2021 LUKIEN
Haudanhoitosopimukset tehdään kirkkoherranvirastossa puh. 040 351 1990. Hautapaikkojen
lukumäärä tarkistetaan hautakirjanpidosta. Kukkatoivomusta ei ole, kaikille hoitohaudoille
istutetaan sama lajike.
Sopimuksista kastelu- ja vuosihoito tehdään suullisesti ja 10 vuoden sopimus kirjallisesti.
Kukkaistutukset on tilattava kirkkoherranvirastosta kesäkuun 10. päivään mennessä sen
jälkeen tehdään vain kastelusopimuksia kuluvalle vuodelle.
Kastelu on palvelu, jossa omaiset istuttavat ja hoitavat haudan itse, seurakunta ainoastaan
kastelee & lannoittaa istutuksen.
HAUTA-

PELKKÄ

10 VUOTTA

KASTELU

VUOSIHOITO
KUKILLA

PAIKKA

1

48 €

73 €/1 kukka

971 €

2

56 €

1095 €

3

62 €

4

69 €

5

75 €

6

83 €

83 €/2 kukkaa
92 €/kukat tilan
mukaan max.3
101 €/kukat tilan
mukaan max. 4
110 €/kukat tilan
mukaan mas. 5
118 €/kukat tilan

7

90 €

8

97 €

9

103 €

10

110 €

11

116 €

12

124 €

LUKUMÄÄRÄ

mukaan max.6
129 €/kukat tilan
mukaan max.7
138 €/kukat tilan
mukaan max. 8
146 €/kukat tilan
mukaan max. 9
155 €/kukat tilan
mukaan max. 10
165 €/kukat tilan
mukaan max. 11
173 €/kukat tilan
mukaan max. 12

1207 €
1331 €
1457 €
1567 €
1692 €
1817 €
1928 €
2052 €
2178 €
2288 €

Vuosihoito ja 10 vuoden sopimukset tehdään ajalle 1.1. -31.12. (kalenterivuosi).
Lisähinnat:
* kynttilän asettaminen jouluna
* lisäkukan hinta

15,- €
15,- €

Haudanhoidossa noudatetaan kirkkovaltuuston 18.12.2003 hyväksymää/13.01.2004 Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistamaa Simon seurakunnan hautaustoimen ohjesääntöä ja
kirkkovaltuuston 03.12.2020 vahvistamaa hautainhoitorahaston sääntöä.
Hautainhoitorahaston maksut ovat arvonlisäverottomia.
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