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MAKSUT JA KÄYTTÖKORVAUKSET 1.1.2021 ALKAEN
A.

MUHOKSEN SEURAKUNNAN HAUTAUSMAA
Haudankaivajana toimii urakoitsija Aimo Haapala

1.

Haudankaivu ja -täyttö
- Muhoksen kuntalaisilta, arkkupaikka
214 eur
- Muhoksen kuntalaisilta, uurnapaikka/haudan kaivu
107 eur
- Ulkopaikkakuntalaisilta, arkkupaikka
295 eur
- Ulkopaikkakuntalaisilta, uurnapaikka/haudan kaivu
148 eur
- Hautakiven siirroista hautauksen yhteydessä peritään erillinen maksu kohdan 3. mukaisesti.
- Kaikista haudoista hautapaikan peruskunnostusmaksua 40 eur
- Uurnahaudan kaivusta peritään puolet normaalikokoisen haudan maksuista
(ei peritä peruskunnostusmaksua).
- Kaikille sotiemme veteraaneille sekä heidän puolisoilleen ja sotaleskille haudankaivu
ja –täyttö ilmainen.

2.

Haudanhoitomaksut
Seurakunnalla on korvauksesta hoitoon otettujen hautojen hoitoa varten hautainhoitorahasto.
Hoitoaika
Kesähoito
5 vuotta
10 vuotta

1 paikka
70
357
846

2 paikkaa
95
495
1188

3 paikkaa
120
638
1525

4 paikkaa
145
775
1862

Maksu enintään neljästä paikasta ja hautapaikkaan laitetaan enintään viisi kukkaa.
Perennahoito (monivuotiset kukat)
Otetaan vain 5 vuoden hoitosopimuksia kerrallaan. Vuosittain perennavalikoima voi
vaihdella. Hoito sisältää kolme kukkaa, 2 kuunliljaa ja 1 kesäpikkusydän.
Hinta/hauta:

485 eur / viisi vuotta

Kukkien kasteluhoito (kastelu, lannoitus) koko kukkapaikasta

45 eur

Yksi hoitokausi (hoitoaika) tarkoittaa 1.6.-31.8. välistä aikaa. Hautojen hoidot aloitetaan
yleissiivouksella toukokuussa. Kukat istutetaan säästä riippuen 10.-20.6. välisenä aikana.
Kukkien poisto säästä riippuen elokuussa, viimeistään 31.8.
Hoitoon kuuluu kasvualustan lannoitus sekä kasvualustan kääntäminen. Tarvittaessa
kasvualusta vaihdetaan. Hoitotoimenpiteisiin kuuluu lisäksi kukkien hoito, tarvittavat
kasvinsuojelutoimenpiteet sekä hauta-alueen puhtaanapito.
Kukkien määrä määräytyy kukkapenkin koon mukaan siten, että jos hautapaikkoja on esim.
kaksi, istutetaan kukkia kolme kpl (begonia), yksi enemmän kuin vainajia ja maksimissaan
viisi kukkaa.
Hoito ei sisällä hautamuistomerkin kunnossapitoa, oikaisua eikä reunakivien oikomista.
Talvella hautoja ei hoideta.
Seurakunnalla on oikeus hoitoaikana suorittaa haudan hoidon kannalta tarpeellisia
muutoksia kuten lähipuun tai hautapaikan ulkopuolelle levinneen istutuksen poisto.
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3.

Hautakivien oikaisut/siirrot
1. Hautauksen yhteydessä
Kiven ja jalustan poisto ja jalustan takaisin asennus tarvittaessa. Maksut samat kesällä ja
talvella.
Kiven koko: < 80cm
50 eur

80-120 cm
80 eur

120 cm>
100 eur

2. Muista hautojen kunnostuksista peritään maksu työhön kuluvan ajan mukaisesti.

4.

Hautapaikka
Kirkkovaltuusto 7.5.2013 § 27, hautapaikkamaksut 1.7.2013 alkaen.
Hautapaikkamaksu, muhoslainen
Hallinta-aika 25 vuotta, hautasija
- arkkuhauta
- uurnahauta
Hallinta-aika 50 vuotta, hautasija
- arkkuhauta
- uurnahauta

90 eur
45 eur
180 eur
90 eur

Hautapaikkamaksu, ulkopaikkakuntalainen
Hallinta-aika 25 vuotta, hautasija
- arkkuhauta
250 eur
- uurnahauta
125 eur
Hallinta-aika 50 vuotta, hautasija
- arkkuhauta
500 eur
- uurnahauta
250 eur
Rintamaveteraanit ja heidän puolisonsa hautasija ilmainen.
Haudan koskemattomuusaika 25 vuotta.
Arkkuhaudan päälle voi laskea uurnan, enintään kaksi arkkuhautasijaa kohden.
Tällöin ei peritä hautapaikkamaksua. Kuitenkin koskemattomuusaikaa on hautauksen
tapahtuessa oltava 25 vuotta. Mikäli ei ole, on hallinta-aikaa lunastettava.
Jatkolunastus:
- muhoslainen (1-24 vuotta)
3,60 eur/vuosi
- ulkopaikkakuntalainen (1-24 vuotta)
10 eur/vuosi.
Tunnustukseton hauta-alue, Oulujoen hautausmaa:
- Oulun ev. lut. srk-yhtymän kanssa sopimus, hautapaikkamaksu yhtymän hinnaston
mukaan.
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MUHOKSEN SEURAKUNNAN KIINTEISTÖJEN KÄYTTÖKORVAUSMAKSUT
Käyttökorvaus sisältää:
- sähkö, vesi, jätehuolto, kiinteistön muut kiinteät kustannukset
- pesuaineet, käsipyyhkeet, WC-paperit
- astiaston ja keittiön muiden välineiden ja koneiden käytön.
* Käyttökorvaus kattaa valmisteluajan, juhlan ja jälkisiivouksen ajan.
* Tilan vuokraajan on ilmoitettava tilaisuuden vastuuhenkilö, sekä henkilö, jolle luovutetaan
avain ja annetaan käyttöohjeet.
* Tilat on siivottava tapahtuman jälkeen annettujen ohjeiden mukaisesti, muutoin siivouksesta aiheutuneet palkkamenot sosiaalikuluineen peritään täysimääräisinä.
* Perumatta jääneestä varauksesta, mikäli sitä ei peruta viikkoa ennen tapahtumaa, peritään
puolet varauskustannuksista.

B.

SEURAKUNTATALO
Kahvio ja rippikoulusali 120 henkeä, juhlasali 150 henkeä

1.

Perhejuhlat (kaste, rippi, häät, hautajaiset, syntymäpäivät/tasavuodet):
* Juhlan kohde Muhoksen seurakunnan tai Oulun Ortodoksisen seurakunnan Muhoksella
asuva jäsen
- yläsalin keittiö ja kahvio+ ripppikoulusali 56,45 + 23,55 = 70 eur
- koko yläkerta + juhlasali
88,72 + 21,28 = 110 eur
* Juhlan kohde ei Muhoksen seurakunnan jäsen
- yläsalin keittiö ja kahvio+ rippikoulusali
120,97 + 29,03 = 150 eur
- koko yläkerta + juhlasali
185,48 + 44,52 = 230 eur

2.

Muut tilaisuudet:
- yläsalin keittiö ja kahvio+rippikoulusali
- koko yläkerta + juhlasali

137,10 + 32,90 = 170 eur
201,61 + 48,39 = 250 eur

* Juhlassa käytettyjen seurakunnan pöytäliinojen pesulakulut.
Liinojen pesu 2,50 eur/kpl + alv 24 % = 3,10 eur/kpl

3.

Muhoslaiset palvelujärjestöt, jotka sääntöjensä mukaan palvelevat lähimmäisiä ja joiden
toiminta ei ole ristiriidassa seurakunnan olemuksen ja tehtävän kanssa, voivat käyttää
seurakuntatalon (vast.) tiloja esim. omiin kokouksiinsa.
Tällöin peritään:
- keittiön käytöstä kulukorvausta 24,19 + 5,81 = 30 eur
- käytettyjen seurakunnan pöytäliinojen pesulakulut
Liinojen pesu 2,50 eur/kpl + alv 24 % = 3,10 eur/kpl
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KOORTILAN TOIMINTAKESKUS
Käyttökorvaus sisältää:
- sähkö, vesi, jätehuolto, kiinteistön muut kiinteät kustannukset
- pesuaineet, käsipyyhkeet, WC-paperit
- astiaston ja keittiön muiden välineiden ja koneiden käytön.
* Käyttökorvaus kattaa valmisteluajan, juhlan ja jälkisiivouksen ajan.
* Tilan vuokraajan on ilmoitettava tilaisuuden vastuuhenkilö, sekä henkilö, jolle luovutetaan
avain ja annetaan käyttöohjeet.
* Tilat on siivottava tapahtuman jälkeen annettujen ohjeiden mukaisesti, muutoin siivouksesta aiheutuneet palkkamenot sosiaalikuluineen peritään täysimääräisinä.
* Perumatta jääneestä varauksesta, mikäli sitä ei peruta viikkoa ennen tapahtumaa, peritään
puolet varauskustannuksista.
* Keittiö ja juhlatilat 40 henkeä, koko talo 35 petipaikkaa

1.

Perhejuhlat (kaste, rippi, häät, hautajaiset, syntymäpäivät/tasavuodet):
* Juhlan kohde Muhoksen seurakunnan tai Oulun Ortodoksisen seurakunnan Muhoksella
asuva jäsen
- keittiö ja juhlatilat
56,45,+ 23,55 = 70 eur
- koko talo
88,72 + 21,28 = 110 eur
* Juhlan kohde ei Muhoksen seurakunnan jäsen
- keittiö ja juhlatilat
120,97 + 29,03 = 150 eur
- koko talo
185,48 + 44,52 = 230 eur

2.

Muut tilaisuudet:
- keittiö ja juhlatilat
- koko talo

137,10 + 32,90 = 170 eur
201,61 + 48,39 = 250 eur

* Juhlassa käytettyjen seurakunnan pöytäliinojen pesulakulut.
Liinojen pesu 2,50 eur/kpl + alv 24 % = 3,10 eur/kpl
* Yövyttäessä varattava molemmat päivät (koko talo).

3.

Muhoslaiset palvelujärjestöt, jotka sääntöjensä mukaan palvelevat lähimmäisiä ja joiden
toiminta ei ole ristiriidassa seurakunnan olemuksen ja tehtävän kanssa, voivat käyttää
seurakuntatalon (vast.) tiloja esim. omiin kokouksiinsa.
Tällöin peritään:
- keittiön käytöstä kulukorvausta 24,19 + 5,81= 30 eur
- käytettyjen seurakunnan pöytäliinojen pesulakulut.
Liinojen pesu 2,50 eur/kpl + alv 24 % = 3,10 eur/kpl

4.

Tilavuokra 4 tuntiin saakka
- esim. iltakäyttö 40,32 eur + 9,68 = 50 eur
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5.

Kota (noin 40 hengelle, 28 m2)
- Tilavuokra 4 tuntiin saakka
* esim. iltakäyttö
32,26 eur + 7,74 = 40 eur
- Päivä
50 eur + alv 24 % = 62,00 eur
Vuokra sisältää polttopuut.

D.

RANTA-KEMILÄN LEIRIMAJA
Ranta-Kemilässä noudatetaan kirkkoneuvoston hyväksymää käyttösääntöä.
Käyttökorvaukset:
Päiväkäyttö:
50 eur + alv 24 % = 62,00 eur
- seuraavat päivät sama
- yövyttäessä varattava molemmat päivät.
- siivouksesta käyttäjät huolehtivat itse, muutoin peritään siivoustyön palkat.

E.

PÄIVÄRINTEEN SEURAKUNTASALI
Päiväkäyttö:
20,16 + 4,84 = 25 eur
- siivouksesta käyttäjät huolehtivat itse, muutoin peritään siivoustyön palkat.

F.

KYLMÄLÄNKYLÄN KAPPELI
Päiväkäyttö:
20,16 + 4,84 = 25 eur
- siivouksesta käyttäjät huolehtivat itse, muutoin peritään siivoustyön palkat.

Myynnissä:
- Muhoksen seurakunnan historiakirja
- Wanhaa Muhosta –kirja
- Herran huoneiden kuvamaailma -kirja
- Adressit (diakonia- ja lähetystyön hyväksi)
- Kirkon kortit (lapsi- ja nuorisotyön hyväksi)
- Valokopiot
- Värikopiot

5 eur
10 eur
20 eur
10 eur
1 eur
0,30 eur
0,50 eur

----------Perimis/maksukehoituskulut:
Maksukehoituslaskun yhteydessä
huomautukset automaattisesti).

laskuihin

lisätään

huomautuskulut

(Kipa

hoitaa

