HAUTAINHOITOHINNASTO

Kuusamon seurakunnan kirkkoneuvosto on vahvistanut hautainhoidosta perittävät maksut ja
hoitotoimenpiteet 1.1.2022 alkaen seuraavasti:

Hoitoaika

5 h-sijaa tai
enemmän

1 h-sija

2 h-sijaa

3 h-sijaa

4 h-sijaa

1 vuosi

99 €

107 €

115 €

124 €

132 €

5 vuotta

534 €

580 €

626 €

673 €

719 €

1.154 €

1.250 €

1.349 €

1.447 €

1.545 €

10 vuotta
Lisäkukat

1 kpl begonia /
verenpisara

1 vuosi

6€

5 vuotta

32 €

10 vuotta

70 €

Hoitotoimenpiteet
Hoito alkaa keväällä sään salliessa, normaalisti kesäkuun alussa ja päättyy syyskuussa. Hoitoon kuuluu
hautamuistomerkin kunnossapito (= puhtaanapito ja tarvittaessa oikaisu), kukkien istuttaminen ja hoito,
rikkaruohojen ja roskien poistaminen, tarvittavat kasvinsuojelutoimenpiteet sekä muu hauta-alueen
kunnossapito. Hoitoon otettavan haudan peruskunnostuksen suorittaa seurakunta.
Kukkina käytetään (3 kukkaa/hoitosopimus):
5 ja 10 vuoden sopimukset Pauliina-begonia,
1 vuoden sopimukset verenpisara / mukulabegonia / Pauliina-begonia.
Syksyllä hoitokauden lopuksi istutetaan 2 kpl kellokanervia/hoitosopimus.
Hoitosopimuksen perusteet
Haudan hoitoon käytetään hoitomaksu ja sen tuotto. Jos rahanarvo laskee ja/tai hoitokustannukset nousevat
laskettua enemmän, on seurakunnalla oikeus vastaavasti muuttaa hoitotapaa ja hoidon laatua. Pitkäaikaisten
hoitosopimusten hintojen määrittelyssä on huomioitu arvioidut korkotuotot ja inflaatio.
Mikäli pitkäaikaista hoitosopimusta halutaan jatkaa ennen kuin edellinen sopimuskausi on kulunut loppuun,
peritään tällöin uuden sopimuksen hoitoaikaa vastaava hoitomaksu vähennettynä vanhan hoitosopimuksen
käyttämättä olevan pääoman määrällä.
Haudan hoidosta voi tehdä seurakunnan kanssa hoitosopimuksen 5 ja 10 vuoden ajaksi. Haudan voi myös
antaa vuosihoitoon, jolloin hoidosta ei tehdä erillistä sopimusta.

HAUTAINHOITOHINNASTO

Perennahoito

5 vuotta

10 vuotta

325

700

Seurakunta valitsee perennan kasvupaikan
mukaan

Perennat ovat monivuotisia ruohovartisia koristekasveja.
Maanpäälliset osat lakastuvat talveksi ja jatkavat kasvua keväällä
juurakkosilmuista.
Perennoista tarjolla on kesäpikkusydän ja kuunlilja.
Perennakukkapenkkiin ei saa istuttaa syksyllä kanervia, koska
juuristo vioittuu kaivamisesta.

Perennahoito lisää hautausmaan monimuotoisuutta, on ympäristöystävällinen ja vähemmän säistä
riippuva hoitomuoto. Kasvinsuojelu ja lannoitustarve ovat vähäisempää, joten se ei rasita maaperää
samalla tavalla kuin kesäkukkien hoito.

Hoitotilaukset on tehtävä maaliskuun loppuun mennessä.

Hyväksytty kirkkoneuvostossa 16.12.2021

