PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA¤

HINNASTO 2020

HAUTAPAIKKAHINNAT (ei arvonlisäveroa)
Omassa
Muualla
kunnassa
asuvat
asuvat
1 paikka syvähautaalueella

300 €

600 €

1 paikka muulla alueella

200 €

400 €

1 uurnahautapaikka ***

100 €

200 €

1 paikka muistolehdossa
Varauksen yhteydessä

0€
+ 20 %

0€
+ 20 %

Hautaoikeuden
Maksu määräytyy sen mukaan, missä
pidennys
vainaja oli kirjoilla kuollessaan.
Sis. 2 päällekkäistä hautasijaa.
Oikeuttaa 25 vuoden hallinta-aikaan
12 €/vuosi
Syvähauta-alueella ei ole mahdollista
lunastaa vain yhtä hautasijaa.
Oikeuttaa 25 vuoden hallinta-aikaan
8 €/vuosi
*** erityisellä uurnahauta-alueella
4 €/vuosi
Oikeuttaa 25 vuoden hallinta-aikaan
Hallinta-aikaa ei luovuteta omaisille.

Hautaoikeuden tulee olla voimassa 25 vuotta viimeisestä
hautauksesta.
Hautapaikkahinnalla seurakunta leikkaa nurmikon kaikilta nurmialueilta yleisen hautausmaan kunnossapidon
yhteydessä ja poistaa isommat rikkaruohot hiekkahaudoilta. Tarkempi hautapinnan hoito kuuluu kesähoidon piiriin.
Oman paikkakunnan rintamaveteraaneille ja heidän puolisoilleen hautapaikat maksutta.
Tuhkalehdon yhteiseen kiveen toimittaa muistolaatan Valkeakosken Kivituote, koko 130 *35 mm, hinta 160€.
Asennetaan maksun jälkeen.
HAUTAAMISMAKSUT (ei arvonlisäveroa)
Omassa kunnassa Muualla
asuvat
asuvat
Arkkuhautaus
400 €
400 €
Uurnahautaus
Tuhkan kätkeminen muistolehtoon
Ruumiskylmiö
Reunakivien siirtäminen.

140 €

140 €

0€
0€

50 €
50 €
50 €/tunti

•
•

HUOM!
Hinta määräytyy sen
mukaan, missä vainaja oli
kirjoilla kuollessaan.
Hintoihin sisältyy, haudan
avaaminen ja peittäminen,
hautapaikan kevätkunnostus.

Muistomerkin siirtäminen hautauksen
yhteydessä on omaisten vastuulla. Hautakiviä
siirtävät hautaustoimistot ja kiviliikkeet.
Seurakunta ei vastaa siirtämättömien kivien
vahingoittumisesta.

VUOKRAT (Huom! kirkko ja kappeli ovat sakraalitiloja, ei arvonlisäveroa!)

KIRKKO
KAPPELI
SEURAKUNTAKESKUS
Sali + keittiö
SEURAKUNTAKESKUS
Sali + keittiö + pöytäliinat
SEURAKUNTAKESKUS
Kahvio + keittiö
SEURAKUNTAKESKUS
Kahvio + keittiö +pöytäliinat
Keittiö

Muun evl
Oman srk:n
srk:n
jäsen
jäsen
Ei maksua
100 €
Ei maksua

HUOM!

Evl kirkkoon
kuulumaton Hinta määräytyy toimituksen kohteen
375 €

135 €

80 €
160 €

300 €
230 €

195 €

220 €

290 €

105 €

125 €

195 €

150 €

175 €

250 €

70 €

90 €

145 €

mukaan (vihittävät, vainaja jne).

Hintoihin sisältyy talossa olevan astiaston
käyttäminen.
Oman srk:n jäsenen kasteesta, vihkimisestä tai
kastejuhlasta seurakuntakeskuksessa/talossa ei
peritä vuokraa. Pöytäliinoista laskutetaan 55
euroa.
Edellispäivänä tehtävästä valmistelusta peritään
keittiön vuokra
Kirkko ja kappeli vuokrataan evl. kirkkoon
kuulumattomille vain kristillisestä toimitusta
varten.

Kaikkiin laskuihin lisätään 2017 vuoden alusta laskutuslisä 5.50 € kattamaan kirkon palvelukeskuksen kuluja.

Arvonlisäverolaki § 59: Veroa ei suoriteta seuraavien tavaroiden ja palvelujen myynnistä: yleisen hautauspaikan pitäjän
luovuttamat hautapaikan avaamis- ja hoitopalvelut sekä muut varsinaiseen hautaustoimintaan liittyvät palvelut
Vuokrahinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %, sakraalitilojen vuokrissa ei arvonlisäveroa.

