MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA¤
HAUTAPAIKKA-, HAUTAUS- JA HAUDANHOITOHINNASTO 2022
HAUTAPAIKKAMAKSUT
Kotikunta Mäntyharju/Pertunmaa, arkkuhauta
Kotikunta muu, arkkuhauta
Kotikunta Mäntyharju/Pertunmaa, uurnahauta
Kotikunta muu, uurnahauta
Kotikunta Mäntyharju/Pertunmaa, muistolehto
Kotikunta muu, muistolehto
Sotiemme veteraanit puolisoineen
Haudan hallinta-ajan jatkaminen
Hallinta-aikaa voi jatkaa min. 10 v ja max. 25 v

150 €
420 €
50 €
200 €
0 € (sirottelu)
60 € (sirottelu)
maksuton
8 €/vuosi/paikka
80 €/10 v * hautapaikkojen määrä
200 €/25 v * hautapaikkojen määrä

Kirkkoneuvoston kokous 10.2.2015 § 15
Haudan hallinta-ajan jatkaminen: SOVELTAMISOHJE
- silloin kun hallinta-aikaa jatketaan muulloin kuin hautauksen yhteydessä, hinta on 200 €/25 vuotta
eli 8 €/vuosi.
Jos hauta käsittää useampia hautapaikkoja, voidaan tällöin hallinta-aikaa jatkaa joko kaikkien hautapaikkojen osalta
tai omaisten niin halutessa vain yhden paikan osalta. Tällöin kirjanpidossa useampipaikkainen hauta tulee jakaa
useammaksi haudaksi.
- silloin kun haudan hallinta-aikaa jatketaan hautauksen yhteydessä, veloitetaan haudattavan vainajan omaisilta ajan
mukainen osuus x/25 vuotta hautasijamaksusta (hinnaston mukaan 150 € eli 6 €/vuosi)
Tässä tapauksessa vainajan omaisilta veloitetaan pääsääntöisesti vain kyseisen vainajan hautapaikan osalta. Tällöin
on myös hautakirjanpidossa monipaikkainen hauta jaettava useammaksi haudaksi.
Hautauksen yhteydessä on perusteltua veloittaa useammasta hautapaikasta vain jos omaiset niin haluavat ja jos
tiedetään että esim. puoliso haluaa tulla haudatuksi vainajan viereen.

HAUTAUSMAKSUT
Arkkuhautaus
Kotikunta Mäntyharju/Pertunmaa
Kotikunta muut
Sotiemme veteraanit puolisoineen

Uurnan tai lapsen Tuhkan sirottelu
hautaus
200 €
150 €
80 €
400 €
250 €
150 €
maksuton
maksuton
maksuton

SIUNAUSTILAN VUOKRA Mäntyharjun seurakuntaan kuulumattomilta 150 €.
TYÖTUNTIVELOITUS ERIKOISTÖISTÄ 40 €/h
 hautakivien oikaisu ja siirrot sekä reunakivien asennus
 muut erikoistyöt
HAUDANHOITOMAKSUT
Hautapaikkoja (=kukkia)
1 vuosi
5 vuotta
10 vuotta
1
60 €
310 €
620 €
2
70 €
370 €
740 €
3
80 €
430 €
860 €
Seuraavat
20 €
100 €
200 €
Kastelu/hautatunnus
40 €
Peruskunnostus (kun hauta ollut hoitamatta yli 3 vuotta)
40 €/h
Hinnat sisältävät kukkapenkin kunnostuksen ja lannoituksen, kukkien istutuksen, kastelun ja hoidon
kesäaikana.

TILAVUOKRA- JA PALVELUHINNASTO 2022
MÄNTYHARJUN SEURAKUNTAKESKUS
Sali ja kahvio (sis. liinat)
220 €
Kahvio tai sali (yli 20 hlöä, sis. liinat) 180 €
Kahvio tai sali (alle 20 hlöä, sis. liinat) 140 €
Keittiö
120 €
Takkahuone
100 €
Mäntyharjun seurakunnan jäseniltä seurakuntakeskuksen salissa ja kahviossa järjestettävistä
perhetilaisuuksista vain kahvion vuokra.
PERTUNMAAN SEURAKUNTATALO
Sali (yli 20 hlöä, sis. liinat)
180 €
Sali (alle 20 hlöä, sis. liinat)
140 €
Sotaveteraanijärjestöiltä ei peritä seurakuntakeskuksen eikä seurakuntatalon tilavuokraa.
MUUT VUOKRAT
Mäntyharjun kirkko: konsertit ym.
550 € tai 10 % tilaisuuden tuloista
Pertunmaan kirkko: konsertit, ym.
330 € tai 10 % tilaisuuden tuloista
Kirkolliset toimitukset (vihkiminen, siunaaminen) 150 €, muilta kuin oman srk:n jäseniltä
Kirkon seurakuntasali
120 €
Partsimaan kyläkirkko
80 €
Soppatykki
100 €
Teltta
70 €
LANKANIEMEN LEIRIKESKUS
Pää- ja majoitusrakennus + leirikirkko
Ruokapidot
200 €
Kahvitilaisuus
150 €
Leirikirkko (pelkästään)
100 €
Majoitus /hlö/vrk
50 €
Täysihoito/hlö/vrk (väh. 10 hlöä/ryhmä)
80 € sis. majoitus ja ruokailut
Liinavaatelisä /hlö
16 €
KOKOUSPAKETTI (pv)
35 € sis. aamukahvi, lounas, iltapäiväkahvi ja vuokra
Saunarakennus
Saunat + takkahuone
Takkahuone

150 €
100 €

MUUT KOKOUS- JA JUHLATILAISUUDET TARJOUKSEN MUKAAN.
EMÄNNÄN TYÖ (hintoihin sisältyy alv)
Arkityö
Pyhätyö

30,00 €/h ja
60,00 €/h

LEIRIMAKSUT; Mäntyharjun srk:n järjestämät
Rippileirit 90 € Mäntyharjun seurakunnan jäsenet, muut 170 €
Muut leirit 12 €/hlö/päivä, alle 6-vuotiaat 6 €/hlö/pv

