Ohjeita omaiselle
Hautapaikasta ja hautaustoimituksen käytännön järjestelyistä sovitaan soittamalla
Kuhmon seurakunnan kirkkoherranvirastoon ma-pe klo 9-11.30 sekä 12.30-14, puh.
08 617 2371.
Uusista hautapaikoista kirjoitettava hautakirja sekä muut asiapaperit postitetaan n.
kahden viikon kuluessa siunauksesta. Mikäli kyseessä on aiemmin lunastettu
hautapaikka, tulisi hautapaikan hallintaoikeuden, ajan ja hautapaikan osoittava
hautakirja toimittaa kirkkoherranvirastoon asianmukaisia merkintöjä varten.
Haudan hallinta-ajan on oltava vähintään koskemattomuusajan pituinen. (20v)
Kappelin ovet avataan saattovieraille noin tuntia ennen. Siunaaminen tapahtuu
pääsääntöisesti haudalla. Saattokellot soitetaan n. 10 min ennen siunaustilaisuuden
alkua ja arkku saatetaan haudalle saattokellojen soidessa, ellei omaisten kanssa ole
toisin sovittu. Vainajan katsominen ei ole epidemian aikana mahdollista.
Hautaustoimituksen kuvaaminen on sallittua ainoastaan omaisten luvalla ja
siunauksen toimittajan ohjeiden mukaisesti.
Mikäli haudassa käytetään tukilaitteita, peiton suorittaa aina seurakunta.
Seurakunta toimittaa hautauksen jälkeen uusille hautapaikoille puuristin, josta
selviävät vainajan nimi ja hautapaikkatiedot.
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Haudan hallinta-aika on 30 vuotta, hallinta-ajan pidennys 2,33 /6,66 € / vuosi.
Uurnahauta 50 € / 100 € ja alle 9 v. lapsen hautapaikka 50 % arkkuhaudan hinnasta.
Veteraanille ja hänen puolisolleen luovutetaan hautapaikka (kaksi hautasijaa) veloituksetta.
Syvähauta-alueella peritään hautaa lunastettaessa kummankin hautasijan maksu.

Hautaukseen liittyvät maksut
TOIMENPIDE

Muistokynttilöitä ei saa asettaa hautakatteelle katteen syttymisvaaran takia.
Kukkalaitteet poistetaan sulan maan aikana seurakunnan toimesta aikaisintaan 14
päivän kuluttua, (mikäli omaiset eivät ole niitä aiemmin poistaneet). Samassa
yhteydessä suoritetaan haudan vesitiivistys sekä peruskunnostus ja mahdolliset
istutukset. Talvikauden haudat siistitään ja kunnostetaan keväällä.
Mikäli haudan kunnostuksen yhteydessä halutaan normaalista käytännöstä poikkeavia
työsuorituksia, peritään niistä korvaus käytetyn työajan mukaan. (30 € / tunti +
tarvikkeet.)
Muistomerkkimateriaaleiksi hyväksytään kivi, metalli ja puu. Hautamuistomerkin
piirustukset on ennen muistomerkin asennusta hyväksytettävä seurakunnassa. Jos
muistomerkin korkeus ylittää 70 cm, se on kiinnitettävä alustaansa ruostumattomasta
aineesta valmistetulla tapilla. Uurnalehtoon ja sirottelualueelle haudattujen
muistopaasiin voi tilata kaiverretun messinkilaatan. Lisätietoa laatan hankkimisesta voi
kysyä hautausmaan työntekijöiltä: puh. 044 738 4322 tai puh. 044 738 4323.
Hautauskulujen
korvausasioissa
voidaan
kääntyä
kansaneläkelaitoksen,
vakuutusyhtiöiden, eläkekassojen ja kaupungin sosiaalitoimen puoleen. Yhteyttä
voidaan ottaa myös seurakunnan taloustoimistoon.
Kuhmon seurakunnan hautainhoitorahasto suorittaa haudanhoitopalvelua
omakustannus-periaatteella. Vaihtoehtoina ovat kesähoito sekä viiden ja kymmenen
vuoden hoitosopimukset.
Hautauksiin ja hautausmaihin liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä virka-aikana
kirkkoherranvirastoon kuhmo.seurakunta@evl.fi puh. 08 6172 371 tai hautausmaan
työntekijöihin puh. 044 738 4322, Timo Piirainen tai puh. 044 738 4323, Arto
Tampio.
Lisätietoja: www.kuhmonseurakunta.fi. / hautaustoimi.
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Erikoispalvelut laskutetaan käytetyn työajan mukaan 30 € / tunti.
X
Myös muilta kuin Kuhmon ev.lut. srk jäseniltä.
XX
Havutus suoritetaan omaisten havuilla. Havut n. puoli metriä pitkiä kuusen havuja
240 l jätesäkissä (haudattavan nimi oltava) kappelin takana olevan huoltorakennuksen
hautausmaan puoleiseen päähän katokseen.
Uurnan säilytysaika on enintään yksi vuosi.
Kuhmon ulkopuolella asuvat rinnastetaan kuhmolaisiin, mikäli muutosta on kulunut
alle kaksi vuotta.

Tilavuokrat sis. alv 24 %
Seurakuntakeskus (p. 08 6172 371) ja Lentiiran seurakuntatalo (vahtimestari
Eila Makkonen, p. 044 738 4326).
Henkilömäärä / hinta: alle 30 henk. 80 € / 6h; yli 30 henk. 100 € / 6h.
Liinojen käytöstä velotetaan pesulakulut 10 € / kg.
Siivouksesta veloitetaan 22 € / h.

