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Arvoisa lukija
Hautausmaa on paikka, mihin poisnukkuneet
rakkaamme on haudattu. Hautausmaata kutsutaan
myös kirkkopuistoksi. Kirkkopuistossa voimme
hiljentyä ja muistella poisnukkuneita rakkaitamme
heidän haudallaan.
Voimme viedä haudalle kukkia tai sytyttää kynttilän.
Voimme myös hiljentyä muualle haudattujen muistomerkillä, mikäli omaisiamme on haudattu jollekin
toiselle hautausmaalle. Muistomerkillä voimme
sytyttää kynttilän.
Muistot poisnukkuneista rakkaistamme elävät
mielessämme. Heillä on aina paikka sydämessämme.
Haudalla saamme hiljentyä muistelemaan heitä ja
pohtimaan elämän perimmäisiä kysymyksiä.
Haluamme tukea Sinua surussasi ja toivomme, että
tämä opas auttaa Sinua raskaissakin hautaukseen
liittyvissä asioissa ja niiden valmisteluissa.
Osanottomme ja Voimia ja Siunausta elämääsi.
Vesa Tuominen
kirkkoherra
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YLEISTÄ
Siunaustoimituksesta sopiminen
Siunaustoimituksen päivästä ja toimittajista sovitaan kirkkoherranvirastossa.
Päivän 1. siunaus on klo 10. Mikäli samana päivänä on kaksi siunausta,
jälkimmäinen siunaus on klo 13. Siunauksia ei toimiteta sunnuntaisin eikä
juhlapyhinä.
Kirkkoherranvirasto
Puh. 044 7373 500
avoinna ma-to klo 9-13, perjantaisin suljettu.
Lupa hautaamiseen tulee virkateitse kirkkoherranvirastoon. Siunaustilaisuuteen
liittyvistä asioista keskustellaan siunauksen toimittavan papin kanssa.
Hautapaikka- ja haudanhoitoasioissa palvelee hautausmaatoimisto
puh. 050 3428 097 / seppo.pekola@evl.fi. Päivystys hautausmaatoimistolla ma-pe
13.00 - 13.30. Muulloin srk-puutarhuri Seppo Pekolan tavoittaa helpoimmin
puhelimitse tai sähköpostitse.
Seurakunnan vahtimestarit puh. 050 4390 430 tai 050 4687 434 auttavat
muistotilaisuuden tilanvarausasioissa, mikäli muistotilaisuus pidetään seurakunnan
tiloissa.
HAUTAPAIKKA-ASIAT
Hautapaikka varataan hautausmaatoimistosta srk-puutarhuri
Seppo Pekolalta puh. 050 3428 097 / seppo.pekola@evl.fi.
Päivystysaika hautausmaatoimistolla ma-pe 13.00 - 13.30.
Muulloin srk-puutarhuri Seppo Pekolan tavoittaa helpoimmin puhelimitse tai
sähköpostitse. Hautapaikan varauksen yhteydessä täytetään kaavake, josta
ilmenee hautapaikka, haudanhaltija, laskutustiedot ym.
Hautapaikka luovutetaan 15 tai 30 vuoden ajaksi. Rintamamiesten ja heidän
puolisoiden ilmainen hautapaikkaoikeus on 30 vuotta. Tämän jälkeen
hautaoikeuden hallinta-ajalta on maksettava normaali maksu.
Hautaoikeuden haltijasta säädetään kirkkolaissa. Hautaoikeuden haltijasta
sovitaan hautaa luovutettaessa. Hautaoikeuden haltijan yhteystietojen
(osoitetietojen) muuttumisesta on ilmoitettava seurakunnalle.
Paimion seurakunnalla on tarjolla erillisiä arkkuhautapaikkoja, uurnahautapaikkoja
sekä muistolehto. Paimiossa on myös erillinen, tunnukseton hauta-alue, jossa on
arkku- ja uurnapaikkojen lisäksi Muistolehto.
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Arkkuhautauksia suoritetaan vanhoihin sukuhautoihin, Mikaelinlehdon
hautausmaan uusiin arkkuhautapaikkoihin sekä tunnuksettomalle hautausmaalle.
Haudattaessa vanhaan sukuhautaan omaisia pyydetään ottamaan yhteyttä
hautakiviliikkeeseen hyvissä ajoin ennen hautausta ja sopimaan muistokiven sekä
mahdollisten reunakivien siirtämisestä haudalta ennen hautausta.
Arkkuhautapaikalle saa tuoda seurakunnan vahvistaman muistomerkkisuunnitelman mukaisen muistomerkin.
Uurnahautapaikat ovat Mikaelinlehdon hautausmaalla omassa uurnahautapaikkaosastossaan. Näihin uurnahautoihin saa tuoda oman muistomerkki-suunnitelman
mukaisen muistomerkin. Uurnia voidaan haudata myös vanhoihin arkkuhautapaikkoihin.
Hautamuistomerkkiohjeet ovat sivulla 11 - 13.
Muistolehdon nimikiven ohjeet ovat sivulla 14 -15.
Hautapaikkaan ja hautaukseen liittyvät maksut ovat sivuilla 18 ja 19.
Paimion Pyhän Mikaelin kirkon vieressä on muualle haudattujen muistomerkki.
Tämän muistomerkin viereen saa tuoda kynttilöitä tai kukkasia niiden henkilöiden
muistoksi, jotka on haudattu muualle kuin Paimion seurakunnan hautausmaihin.
HAUTAUSMAAT
Vanha hautausmaa (kirkon ympärillä)
Vanhalla hautausmaalla on enää vain muutamia yksittäisiä vapaita
hautapaikkoja.
Hautaukset suoritetaan lähinnä vanhoihin sukuhautoihin.
Mikaelinlehto
Mikaelinlehto koostuu kahdesta osasta. Mikaelinlehdon vanhempi osa on kirkon
ympärillä olevan hautausmaan tavoin lähes täysin varattu. Hautaukset suoritetaan
lähinnä vanhoihin sukuhautoihin. Mikaelinlehdon uudemmassa osassa on runsaasti
vapaita arkku- ja uurnahautapaikkoja.
Muistolehto
Muistolehdossa ei ole yksilöityjä hautapaikkoja. Tuhka kätketään muistolehdon
alueelle seurakunnan toimesta paikkaa merkitsemättä. Alueella on yhteinen
muistomerkki ja nimikivi. Nimikiveen voivat omaiset omalla kustannuksellaan
kaivertaa vainajan nimen ja syntymäajan, jos haluavat.
Tunnukseton hautausmaa
Tunnukseton hautausmaa sijaitsee Mikaelinlehdon vanhan osan vieressä, jossa on
arkku- ja uurnapaikkojen lisäksi Muistolehto.
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HAUTAUS- JA MUISTOTILAISUUS
Kirkon koristelu ym.
Kirkon koristelun hoitaa suntio, puh. 050 3428 087.
Seurakunnan puolesta alttarilla on kukat ja kynttilät,
samoin 7-haaraiset kynttilänjalat arkun kummallakin
puolen. Omalla kustannuksellaan omaiset voivat
hankkia lisäkukkia alttarikaiteelle ja lattiamaljakoihin.
Tästä sovitaan suntion kanssa.
Kantajat
Seurakunnalla ei ole omia arkunkantajia. Omaiset pyytävät kuusi (6) henkilöä
kantajiksi, jotka saapuvat noin puoli tuntia ennen tilaisuuden alkua
ruumishuoneelle ja siirtävät vainajan hautaanohjaajan opastuksella kirkkoon ja
siunaustilaisuuden päätyttyä hautaan. Kantoliinat asetetaan viistoon selän ja
ulomman olkapään yli.
Hautaus
Vanhan kristillisen tavan mukaan vainaja haudataan siten,
että hänen kasvonsa ovat itään päin, sillä itä
ymmärretään Ylösnousemuksen suunnaksi.
Hautaan laskemisen jälkeen kantajat asettavat haudan
peitoksi havukehikon, jonka päälle omaiset laskevat
kukkalaitteensa. Myös hautaustoimisto voi hoitaa arkun
kuljetuksen kirkkoon. Tulipalovaaran takia on kynttilöiden
asettaminen hauta-kehikon päälle hautauksen jälkeen ennen haudan
umpeenluomista kielletty. Hautauksen jälkeen hauta peitetään seurakunnan
toimesta pääsääntöisesti ensimmäisenä tai toisena arkipäivänä.
Tuhkaus
Jos vainaja tuhkataan, arkku kannetaan siunauksen jälkeen kirkon edustalla
odottavaan ruumisautoon. Arkku voidaan myös saattaa ruumishuoneelle
odottamaan krematorioon kuljettamista. Omaiset huolehtivat kukkalaitteiden
siirtämisestä haudalle tai muistolehtoon.
Uurnan noutaa krematoriosta hautaustoimisto tai omainen allekirjoittamalla
luovutustodistuksen. Uurnan lasku sovitaan srk-puutarhurin kanssa.
Mikäli omaiset haluavat itse peittää uurnahaudan, on siitä ilmoitettava srkpuutarhurille, jotta hän tietää varata haudalle lapion. Uurna tai tuhka sijoitetaan
aina yhteen paikkaan, tuhkaa ei voi jakaa useampaan paikkaan haudattavaksi.
Jos tuhka aiotaan haudata tai sirotella muualle kuin hautausmaahan, tulee siihen
olla maanomistajan lupa.

6

Vuokrattavat tilat muistotilaisuutta varten
Hautauksen jälkeen pidettävää muistotilaisuutta varten omaiset voivat varata tiloja
Mikaelintalolta tai Wanhalta seurakuntatalolta, mikäli tilat ovat vapaana.
Mikaelintalon varaukset vahtimestari Tuula Kankaanranta puh. 050 4390 430.
Wanhan srk-talon varaukset vahtimestari Susanna Sivonen puh. 050 4687 434.
Varauksesta täytetään tilavuokrauslomake, josta ilmenee varatut tilat, hinnat sekä
tilaajan yhteystiedot.
Mikaelintalo
Vuokrattavissa ovat:
Isosali (n. 70 paikkaa)
Kahvio (n. 60 paikkaa)
Pikkusali (n. 40 paikkaa).

Wanha srk-talo
Vuokrattavissa ovat:
Kahvio (n. 10 paikkaa)
Juhlasali (n. 60 paikkaa)

Seurakunnalla ei ole tarjota pitopalvelua, joten omaisten on sovittava tarjoiluista
alan yrittäjän kanssa.
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Tilojen vuokrahinnat ovat tämän muistion sivulla 17.
Kirkkoon kuulumattoman siunaaminen ja hautaaminen
Paimion seurakunta osoittaa hautapaikan vainajalle, jonka kotipaikka
kuolinhetkellä on Paimio.
Kirkkoon kuulumaton vainaja voidaan haudata joko seurakunnan hautausmaahan
tai seurakunnan ylläpitämälle tunnuksettomalle hauta-alueelle. Kirkkoon
kuulumattoman vainajan omaiset voivat sopia kirkkoherranvirastossa kirkollisen
hautaan siunaamisen järjestämisestä.
Kirkkojärjestyksen säännöksen 2:23 mukaan kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan
siunata hautaan, mikäli omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat
henkilöt sitä pyytävät.
Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtonsa toisin, tai
jos pappi sielunhoidollisessa keskustelussa tai muulla tavoin saamansa käsityksen
nojalla katsoo, ettei kirkolliselle hautaan siunaamiselle ole riittäviä perusteita.
Mikäli siunaamista ei järjestetä, hautausasiat sovitaan suoraan hautausmaatoimistossa puh. 050 3428 097.
HAUDANHOITO
Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja puistoalueet. Yksittäisen haudan
hoidosta vastaa hautapaikan haltija. Hautapaikan haltija voi hoitaa hautaa itse tai
antaa haudan seurakunnan hoidettavaksi, josta seurakunta perii kulloinkin
voimassa olevan korvauksen.
Toisten hautojen ammattimaiseen hoitamiseen on haettava lupa Paimion
seurakunnan kirkkoneuvostolta. Mikäli yrittäjä käyttää haudanhoitoon
seurakunnan vesipisteitä tai työvälineitä, on korvauksista sovittava erikseen
seurakunnan kanssa.
Maljakot on pidettävä hautakivien edessä. Haudalla vierailevia pyydetään
välttämään maljakoiden ym. esineiden laittamista hautakivien taakse, koska
hautakivien takana säilytettävät esineet aiheuttavat vaaratilanteita
ruohonleikkaajille.

Jätehuolto
Vanhalla hautausmaalla ja Mikaelinlehdossa on jätteiden
lajittelua varten rakennettu jäteasemat, joissa on eri jätteille
omat, merkityt keräysastiat.
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Hautausmaalla vierailevia pyydetään ystävällisesti lajittelemaan haudoilta
poistamansa jätteet opasteiden mukaisesti.
Haudoilla käytettävät merkintäkilvet:
SININEN

Hauta on seurakunnan jatkuvassa kesähoidossa. Srk lähettää
hautapaikan haltijalle joka kevät kesähoitolaskun. Mikäli lasku
maksetaan, hoidetaan hautaa seuraava kesä. Mikäli laskua ei
makseta, ei hautaa enää hoideta.

VIHREÄ

Hauta on seurakunnan jatkuvassa kesähoidossa ilman kesäkukkia.

VALKOINEN

Hauta on pitkäaikaisessa hoidossa. Srk tekee 5,10,15,20 tai 25
vuoden pitkäaikaisia hoitosopimuksia.

KELTAINEN

Hauta on omaisten/hautapaikan haltijoiden omassa hoidossa.

VIHREÄ

Sellaisia hautoja, joita ei kukaan hoida. Seurakunta kehottaa
kuulutustekstillä hautapaikan haltijaa hoitamaan hautaa sillä
uhalla, että hautaoikeus menetetään yhden (1) vuoden kuluttua
kuulutuksen julkaisemisesta. Kuulutusmerkki laitetaan haudalle
lähinnä silloin, kun seurakunnalla ei ole tietoa hautapaikan
haltijasta.

Perennahoito
Paimion seurakunta haluaa toiminnallaan edistää luonnon monimuotoisuutta ja
ekologisuutta hautojen hoidossa tarjoamalla kesäkukille vaihtoehdoksi
perennahoidon. Kesäkukkien sijaan voidaan valita perennahoito, jossa haudalle
istutetaan monivuotisia perennoja.
Perennalajeista on valittavissa kolme erilaista yhdistelmää kasvupaikan mukaan.

Aurinkoiseen kasvupaikkaan:
Kesäpikkusydän
Turkestanin maksaruoho

Varjoisaan kasvupaikkaan:
Tarhavarjohiippa
Varjoyrtti
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Puolivarjoisaan kasvupaikkaan:
Raitakuunlilja
Kevätkaihonkukka
Myös muita perennavaihtoehtoja on saatavilla.
Perennaluettelo on nähtävillä hautausmaatoimistossa.
Seurakunnan hoidossa olevat haudat merkitään keväisin hoitomerkkeihin
liimattavilla hoitotarroilla, joista ilmenevät hautatietojen lisäksi haudan hoitotapaja -aika sekä mahdollinen kukkatoivomus.

HAUDANHOITOMAKSUUN SISÄLTYVÄT TYÖT
-

-

-

Hoitotoimenpiteet aloitetaan huhtikuussa
Hautojen kevätsiivous: havujen, kanervien, kynttilöiden ym. poistaminen
haudoilta
Kukkapenkkien kääntäminen; mullan lisääminen ja lannoitus
Nurmikon paikkauskylvöt ja kevätlannoitus
Rikkaruohojen torjunta
Hoitohaudoille yhdet (1) kukat kesässä. Istutustyöt aloitetaan
hallanvaaran takia suhteellisen myöhään, kuitenkin viimeistään 10.6.
Tarkka ajankohta ilmoitetaan srk:n ilmoitustaululla, kotisivuilla sekä
Kunnallislehdessä
Haudoilla istutushetkellä olevat ”vanhat” kukat istutetaan kukkapenkin
reunoille tai siirretään haudan viereen.
Kukkien määrään vaikuttaa haudan hoitotyyppi ja hautasijojen lukumäärä.
Kukkalajit ja värit päätetään seurakunnan toimesta. Toivomuksia voi esittää
ilmoittamalla niistä etukäteen riittävän ajoissa hautausmaatoimistoon
puh. 050 3428 097.
Kukkien kastelu tarpeen mukaan
Ruohonleikkuu; ruohon saksitus kukkapenkin ja muistokiven vierestä
Kasvinsuojelukäsittelyt tarpeen mukaan
Kukkien nyppiminen säännöllisin väliajoin
Kuihtuneiden leikkokukkien poisto haudoilta tarpeen mukaan
Kukkien hoitolannoitukset
Syksyllä kukkien poisto haudoilta. Syyshavutus,
muistokivien suoristus ja pesu eivät kuulu
sopimukseen.

Haudanhoitomaksut ovat tämän muistion sivulla 21.
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OHJEET HAUTAMUISTOMERKIN PYSTYTTÄMISESTÄ
Ohjeet hautamuistomerkin pystyttämisestä Paimion seurakunnan maille on
hyväksytty kirkkovaltuustossa 25.10.2005.
Hautaustoimen ohjesäännön 14 §:n mukaan haudalle saadaan asettaa
seurakunnan vahvistamien muistomerkki ohjeiden ja hautausmaan käyttösuunnitelman mukainen muistomerkki.
Hautaustoimen ohjesääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 1.6.2005 ja vahvistettu
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 9.8.2005.

1.

Haudalle saadaan tuoda muistomerkki, jonka enimmäismitat ovat
ARKKUHAUDAT
- haudan leveys 1 m
- haudan leveys 2 m

suurin korkeus
90 cm
90 cm

suurin leveys
70 cm
140 cm

UURNAHAUDAT
- haudan koko 75 x 90 cm
- ristit
- laatat ja tyynykivet

suurin korkeus
80 cm
90 cm
60 x 50 cm

suurin leveys
50 cm

2.

Muistomerkin tulee olla kooltaan ja mittasuhteiltaan haudan kokoon
sopiva ja sopusuhtainen. Enimmäismitoista voidaan poiketa, mikäli
kyseessä on taideteos.

3.

Tällaisen taideteoksen pystyttämiseen on hankittava seurakunnan lupa ja
laadittava muistomerkkisuunnitelma. Hautaa ja muistomerkkiä koskevat
suunnitelmat hyväksyy kirkkoneuvosto seurakuntapuutarhurin lausunnon
perusteella.

4.

Muistomerkkisuunnitelmasta tulee ilmetä:
- muistomerkin mitat, muoto ja materiaali
- muistomerkin teksti ja kuvat

5.

Muistomerkin sijainti haudalla:
- suunnitelmasta tulee ilmetä kaksi vierekkäistä muistomerkkiä molemmin puolin sekä takana sijaitsevan
muistomerkin koko ja sijainti.
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6.

Istutusten sijainti haudalla:
- piirustukset laaditaan A4-kokoisena kahtena (2)
kappaleena ja toimitetaan hautausmaatoimistoon
osoitteella:
PAIMION SEURAKUNTA
Hautausmaatoimisto
Pyölintie 3
21531 PAIMIO

7.

Hautapaikan mittausta varten on asennustyöstä ilmoitettava
seurakuntapuutarhurille tai hänen sijaiselleen viikkoa ennen asennusta.

8.

Hautamuistomerkki on asennettava haudan rajojen sisäpuolelle yksi sivu
haudan takareunaan kiinni ja sivusuunnassa keskeisesti.

9.

Haudan pinnan tulee olla samassa tasossa ympäristönsä kanssa ja
samanlaatuista nurmikkoa kuin muissakin hautausmaan osissa.

10.

Kukat sijoitetaan välittömästi muistomerkin eteen tai sen viereen samaan
linjaan siten, että istutus ei ylitä haudan takarajaa. Istutetun alueen tulee olla
selvärajainen ja helposti hoidettava.

11. Muistomerkin pystyttäminen on suoritettava niin, ettei kaatumisen tai
vieremän
vaaraa ole.
12.

Hautakiven korkeuden ollessa yli 70 cm on nimikivi ja pohjakivi liitettävä
toisiinsa halkaisijaltaan 20 mm ja pituudeltaan 200 mm terästapeilla.

12.

Mahdolliset koristeet on kiinnitettävä niin, etteivät ne ylitä muistomerkin
etureunoja vaan ovat kokonaan etureunojen sisäpuolella.

13.

Uuden haudan reunustaminen aidalla, kivetyksellä tai muuten on ilman
seurakunnan lupaa kielletty.

14.

Hautamuistomerkkien tulee olla hautausmaalle tuotaessa valmiiksi tehtyjä
eivätkä ne saa olla hautausmaalla paikoilleen asentamattomina kauemmin
kuin työn suoritus vaatii.

15.

Hautamuistomerkin asentaminen on sallittu toukokuun alusta lokakuun
loppuun, ellei routaantunut maa sitä estä.
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16.

Muistomerkin asennusta suoritettaessa on vältettävä viereisten hautojen
tallaamista ja laitteiden vahingoittamista. Asennuksen jälkeen on alue aina
siistittävä.

17.

Seurakunnalla on oikeus asianomaisen kustannuksella kuljettaa pois
asentamatta jätetyt hautamuistomerkit tai muut laitteet sekä työn jälkeen
jääneet jätteet.

18.

Hautamuistomerkkien varastointi hautausmailla on kielletty.

19.

Työaika hautausmailla on ma-pe klo 7:00 —16.00 (ei lauantaisin tai
pyhäpäivien aattoina)

13

MUISTOLEHDON UUDEN, YHTEISEN NIMIKIVEN OHJEET
Ohjeet on vahvistettu kirkkovaltuustossa 15.1.2013
1.

Nimikivi on Mäntsälän punaisesta graniitista valmistettu suorakaiteen
mallinen muistomerkki, jonka etureuna on hiottu ja sivut louhittu.
2. Nimikiveen lisätään messinkilaattoja, joiden koko on 9 x16 cm,
3. paksuus 4 mm.
4. Yhteen laattaan saa kaivertaa enintään nimen sekä syntymä- ja
kuolinajan. On luvallista kaivertaa myös pelkkä nimi.
5. Nimen täytyy olla henkilön oikea nimi (nimilain ja –asetuksen mukainen)
6. Laatan pinta on kirkas ja teksti tumma patina.
7. Tekstin malli on groteski (eli suora).
8. Laatta pinnoitetaan kestolakkauksella säilymisen parantamiseksi.
9. Kaivertaminen on annettava asiantuntevan kiviliikkeen hoidettavaksi.
10. Laatat otetaan käyttöön järjestyksessä vasemmalta oikealle, ylhäältä
alaspäin.
11. Kaiverrustyön tilaa ja kaiverruksen kustantavat omaiset.
12. Laatan kiinnityksen ajankohta ja kaiverrettava teksti sekä aikatiedot on
ilmoitettava Paimion seurakuntaan srk-puutarhurille hyvissä ajoin
(vähintään 3 viikkoa etukäteen).
Mallilaatta on nähtävissä hautausmaatoimistossa Mikaelintalolla.
(Pyölintie 3, Paimio).
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Huom!
Muistolehdon alueen yhtenäisyyden takaamiseksi muistokynttilät
tulee
asettaa ainoastaan Kolmen ristin muistomerkille.
Nimikiven aluskiven päälle tuodut kynttilät voivat vahingoittaa
graniittikiviä.
Muistolehdon alueen hoidosta vastaa Paimion seurakunta.
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TUNNUKSETTOMAN HAUTA-ALUEEN MUISTOLEHDON NIMIKIVEN OHJEET
Ohjeet on vahvistettu kirkkovaltuustossa 4.12.2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Muistomerkki on Kurun harmaa -nimistä graniittia, jonka etureuna ja sivut on
hiottu.
Nimikiveen lisätään laattoja, joiden koko on 7 cm x 13 cm ja paksuus 4 mm.
Yhteen laattaan saa kaivertaa enintään nimen sekä syntymä- ja kuolinajan.
On luvallista kaivertaa myös pelkkä nimi.
Nimen täytyy olla henkilön oikea nimi (nimilain ja -asetuksen mukainen.)
Laatan pinta on kirkas ja teksti tumma patina.
Tekstin malli on groteski (eli suora).
Kaivertaminen on annettava asiantuntevan kiviliikkeen hoidettavaksi.
Laatat otetaan käyttöön järjestyksessä vasemmalta oikealle, ylhäältä
alaspäin.
Kaiverrustyön tilaa ja kaiverruksen kustantavat omaiset.
Laatan kiinnityksen ajankohta ja kaiverrettava teksti sekä aikatiedot on
ilmoitettava Paimion seurakuntaan seurakuntapuutarhurille hyvissä ajoin
(vähintään kolmea viikkoa etukäteen).

Lisätietoja nimikiviasioista antaa srk-puutarhuri Seppo Pekola puh. 050 3428 097 /
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seppo.pekola@evl.fi.

TILOJEN VUOKRAT

1.1.2017 alkaen

Mikaelintalo
Kahvio (n. 60 henkeä)
Paimion srk:n jäsen tai paimiolainen ortodoksi
muun srk:n jäsen
väestörekisterissä kirjoilla oleva

145 e
180 e
327 e

Pikkusali (n. 40 henkeä)
Paimion srk:n jäsen tai paimiolainen ortodoksi
muun srk:n jäsen
väestörekisterissä kirjoilla oleva

130 e
163 e
287 e

Isosali (n. 70 henkeä)
Paimion srk:n jäsen tai paimiolainen ortodoksi
muun srk:n jäsen
väestörekisterissä kirjoilla oleva

237 e
295 e
526 e

Vanha seurakuntatalo
Kahvio
Paimion srk:n jäsen tai paimiolainen ortodoksi
muun srk:n jäsen
väestörekisterissä oleva paimiolainen

62 e
76 e
108 e

Juhlasali
Paimion srk:n jäsen tai paimiolainen ortodoksi
muun srk:n jäsen
väestörekisterissä kirjoilla oleva

108 e
137 e
242 e

LIINAMAKSUT
pöytäliina
kaitaliina

hinta / kpl
”

12,20 e
6,10 e

Huom! Tilanvuokrien hintoihin sisältyvät keittiön vuokra ja siivous.
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Tilanvuokra ja pöytäliinamaksut sisältävät arvonlisäveron.
HAUTAPAIKKAMAKSUT

1.1.2017 alkaen

Arkkuhautapaikka 15 vuoden hallinta-ajalla
Paimiolainen (srk, vrek, ortodoksi, ym. jäsen)
Muun seurakunnan jäsen uusi hauta
Muun seurakunnan jäsen vanha sukuhauta
Rintamamies paimiolainen tai muun srk:n jäsen
Rintamamies vrek. muun kunnan jäsen

189 e
1 287 e
375 e
0e
0e

Arkkuhautapaikka 30 vuoden hallinta-ajalla
Paimiolainen (srk, vrek., ortodoksi, ym. jäsen)
Muun seurakunnan jäsen uusi hauta
Muun seurakunnan jäsen vanha sukuhauta
Rintamamies paimiolainen tai muun srk:n jäsen
Rintamamies vrek. muun kunnan jäsen

375 e
1 948 e
748 e
0e
0e

Uurnahautapaikka 15 vuoden hallinta-ajalla Mikaelinlehdon
uurnahautapaikkaosastolla
Paimiolainen (srk, vrek., ortodoksi, ym. jäsen)
77 e
Muun seurakunnan jäsen uusi hauta
444 e
Muun seurakunnan jäsen vanha sukuhauta
153 e
Rintamamies paimiolainen tai muun srk:n jäsen
0e
Rintamamies vrek. muun kunnan jäsen
0e
Uurnahautapaikka 30 vuoden hallinta-ajalla Mikaelinlehdon
uurnahautapaikkaosastolla
Paimiolainen (srk, vrek., ortodoksi, ym. jäsen)
150 e
Muun seurakunnan jäsen uusi hauta
704 e
Muun seurakunnan jäsen vanha sukuhauta
293 e
Rintamamies paimiolainen tai muun srk:n jäsen
0e
Rintamamies vrek. muun kunnan jäsen
0e
Tuhkankätkeminen Mikaelinlehdon muistolehdossa
Paimiolainen (srk, vrek., ortodoksi, ym. jäsen)
Muun seurakunnan jäsen uusi hauta
Rintamamies paimiolainen tai muun srk:n jäsen
Rintamamies vrek. muun kunnan jäsen

44 e
96 e
0e
0e

Rintamamiesten ja heidän puolisoiden ilmainen hautaoikeus on 30 vuotta.
Tämän jälkeen hauta-oikeuden hallinta-ajalta on maksettava normaali maksu.
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Uutta hautapaikkaa luovutettaessa on lunastettava heti kaikki hautaan kuuluvat
hautapaikat.
Henkilö, joka on tehnyt elämäntyön Paimiossa, mutta on muuttanut pois Paimiosta
esim. hoitolaitokseen elämänsä viimeisiksi vuosiksi, tulkitaan hautapaikkamaksuja
määrättäessä paimiolaiseksi, vaikka onkin kuolinhetkellä kirjoilla muualla kuin
Paimiossa.

HAUTAUSMAKSUT

1.1.2017 alkaen

Arkkuhautojen avaus, peitto ja peruskunnostus Vanhalla ja Mikaelinlehdon
hautausmaalla
Paimiolainen (srk, vrek., ortodoksi ym. jäsen)
192 e
Muun seurakunnan jäsen kesäaikaan
492 e
Muun seurakunnan jäsen talviaikaan
577 e
Rintamamies paimiolainen tai muun srk:n jäsen
0e
Rintamamies vrek. tai muun kunnan jäsen
0e
Arkkuhautojen avaus, peitto ja peruskunnostus Pyhän Jaakobin kirkon
hautausmaalla
Paimiolainen (srk, vrek., ortodoksi ym. jäsen)
173 e
Muun seurakunnan jäsen kesäaikaan
376 e
Muun seurakunnan jäsen talviaikaan
435 e
Rintamamies paimiolainen tai muun srk:n jäsen
0e
Rintamamies vrek. tai muun kunnan jäsen
0e
Uurnahautojen avaus, peitto ja peruskunnostus
Paimiolainen (srk, vrek, ortodoksi ym. jäsen)
Muun seurakunnan jäsen kesäaikaan
Muun seurakunnan jäsen talviaikaan
Rintamamies paimiolainen tai muun srk:n jäsen
Rintamamies vrek tai muun kunnan jäsen

129 e
332 e
368 e
0e
0e

Ruumishuoneen vuokra sisältyy arkkuhautojen ja uurnahautojen avaus-, peittoja peruskunnostushintoihin.
Hautojen havutusmaksu, mikäli srk hankkii havut
Paimiolainen (srk, vrek., ortodoksi ym. jäsen)
Muun seurakunnan jäsen
Rintamamies paimiolainen tai muun srk:n jäsen
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51 e
67 e
0e

Rintamamies vrek. tai muun kunnan jäsen

0e

Ruumishuoneen tilanvuokra muualle kuin Paimion srk:n hautausmaille ja
Pyhän Jaakobin kirkon hautausmaalle haudattavilta/tuhkattavilta
Paimiolainen (srk, vrek., ortodoksi ym. jäsen)
37 e
Muun seurakunnan jäsen
97 e
Rintamamies paimiolainen tai muun srk:n jäsen
0e
Rintamamies vrek. tai muun kunnan jäsen
0e
Maksu vainajien säilytyksestä peritään kertamaksuna riippumatta säilytyksen
ajasta. Maksu peritään vain siinä tapauksessa, että vainaja säilytetään
Paimiossa, mutta hautaus tapahtuu muualle.

Haudan päälle asennettava, muovisella ruohomatolla päällystetty hautakehikko
sisältyy haudan avaus- ja peittomaksuihin. Ruohomattoinen hautakehikko korvaa
havutuksen. Haudan sisäreunojen näkösuojaksi asennettavat verhot sisältyvät myös
avaus-, ym. maksuihin.

Huom!
Seurakunta ei tee reunakivien tai muistomerkkien siirtotöitä.
Nämä työt kuuluvat kiviliikkeille.
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HAUDANHOITOMAKSUT (hinnat euroa 1.1.2017 alkaen)

1
hautasijaa vuosi

5
vuotta

10
vuotta

15
vuotta

20
vuotta

25
vuotta

1
2
3
4
5
6
kerroin

382
506
588
681
764
857
5,16

888
1176
1368
1584
1776
1992
12

1610
2132
2480
2871
3219
3611
21,75

2825
3742
4353
5040
5651
6338
38,18

5167
6843
7961
9218
10335
11592
69,83

74
98
114
132
148
166
1

Seurakunta päättää, mitä kukkalajeja hoitohaudoille istutetaan.
Hautapaikan haltijan toiveet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon, mutta
esim. kukkien saatavuudesta johtuen haudalle voidaan joutua istuttamaan eri
kukkalajeja, kuin hautapaikan haltija on toivonut.
Kukkapesään istutetaan yksi isompi ja muutama pienempi kukka (esim. yksi
mukulabekonia ja muutama kesäbegonia).
Mikäli hautapaikan haltija haluaa haudalle enemmän kukkia, on niistä maksettava
lisää. Jos kukkia laitetaan esim. kaksi kertaa normaalia enemmän, on kukkapesien
hoitomaksu kaksi kertaa normaalia suurempi.

Haudanhoitomaksu 1 vuosi ilman kukkia hoitokaudesta 2017 eteenpäin
Hautapaikan haltijat hankkivat ja istuttavat kukat itse.
Seurakunta hoitaa ja kastelee kukat.

Haudanhoitomaksu
hautasijaa
1
2
3
4
5
6

1 vuosi
58 e
74 e
86 e
100 e
112 e
124 e

Perennahoitomaksu 2017
hautasijaa
1 vuosi
1
74 e
2
98 e
3
114 e
4
132 e
5
148 e
6
166 e
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HAUTAUSMAAN KARTTA
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MUISTILISTA HAUTAJAISTEN JÄRJESTELYYN
hautauslupa tulee virkateitse kirkkoherranvirastoon
suruliputus kuolin- ja siunauspäivänä
yhteydenotto sen seurakunnan kirkkoherranvirastoon, jossa
hautaansiunaaminen tapahtuu
hautaansiunaamisen ajasta sopiminen
siunauksen toimittava pappi ja kanttori
muistotilaisuuden paikka
sanomakellojen soitto kotiseurakunnassa
rukous vainajan puolesta jumalanpalveluksessa (kotiseurakunnassa)
hautapaikasta ja haudanhoidosta sopiminen
hautausmaatoimistossa
arkkuhautaus sukuhautaan: yhteydenotto kiviliikkeeseen,
hautakiven ja mahdollisten reunakivien siirto ennen hautausta
sekä kaiverruksen tilaaminen hautakiveen.
uurnahautauksissa uurnanlaskemisen ajankohdasta suntion kanssa
sopiminen
hautaukseen liittyviä asioita hautaustoimistossa:
arkku tai uurna, vainajan kuljetukset, kukat ja kantajat
muistotilaisuuden järjestäminen; paikka, ohjelma ja tarjoilu
lehti-ilmoitus
perunkirjoitus
hautamuistomerkin tilaaminen
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