Talouspäällikön päätös
8/2020
KIRKKONEUVOSTO

HAUTAINHOITORAHASTON JOUKKOKIRJE
Ylitornion seurakunnan talouspäällikkönä olen tehnyt kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 § antamin
oikeuksin päätöksen.
Perustiedot

Vuonna 2019 otettiin käyttöön uusi joukkokirje käytänne hautainhoitorahaston palveluiden tarjoamisesta henkilökohtaisesti yhteyshenkilöille, joilla oli edellisenä vuonna hankittuna hautainhoitorahaston palveluita kesä- tai kasteluhoitona tai joiden pitkäaikainen sopimus oli päättynyt.
Jatkoimme hyväksi todettua käytäntöä myös tänä vuonna.
Vuonna 2019 palveluun lisättiin istutusallas. Osin tämän johdosta seurakunnan istuttamat kukat
kasvoivat ennakoitua enemmän. Ratkaisuna asiaan vuodelle 2020 on, että kukkien istutus ei
peruste pelkkään määrään vaan myös kukkien laatuun ja siihen, onko haudalle mahdollista laittaa
istutusallas. Palvelun sisällöstä on poistettu kukkien määrä (pitkäaikaisessa sopimuksessa vuodesta
2018 - määriä ei ole mainittu)
Vuonna 2019 rahaston hinnoittelua selkeytettiin edellisistä vuosista ja vuonna 2020 selkeytystä
on tehty vielä lisää. Olemme saaneet viime vuoden aikana hallintaan kaikki voimassa olevat pitkäaikaisesta sopimuksen ja huomasimme, että isoja hauta-alueita ei lukumääräisesti ole useita eikä
niitä ole enää vuonna 2020 sen vuoksi hinnoitella siksi erikseen.

Päätös

Joukkokirje 2020 on tehty oheisin muutoksilla ja postitetaan maaliskuun aikana saajille
Liite

Joukkokirje 2020
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Pirta Melaluoto
talouspäällikkö

Tiedoksi:

Kirkkoherra Matti Salminen
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kaarlo Huhtanen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Erkki Törmänen
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Raija Savikuja

«Hautapaikan_yht_henkilö_nimi_»
«Lähiosoite»
«Postinumero»«Postitoimipaikka»

Haudanhoito
2020

Hyvä omainen
Ylitornion seurakunnan hautainhoitorahasto tarjoaa erilaisia hautojen hoitopalveluja. Olemme näiden
hoitopalvelujen myötä mahdollistaneet vuosittain kesätyöpaikan usealle paikkakunnan nuorelle.
Tarjoamme nyt teille seurakunnan hautainhoitorahaston hoitosopimuksia 10.6. – 31.8. väliselle
ajalle tai vaihtoehtoisesti 5 vuoden vuosihoitoa.
Miten toimia?
1. Seurakunta tarkistaa montako hautasijaa hauta-alueessa on, jonka yhteyshenkilönä olette.
Hauta-alueessa hautasijoja on: «Hautapaikkojen_lkm_»
Hauta-alueen yhden vainajan nimi on: «Vainaja_Etunimi» «Vainaja_sukunimi»
2. Valitse palvelu, jonka haluatte (erittely liitteenä).
KASTELUHOITO

KESÄHOITO

5 VUODEN VUOSIHOITO

Maksa kasteluhoidon maksutiedoilla
Saaja: X
Hinta: «Kasteluhoito_hinta» €
Viite: «Viite_nro_kastelu»
Tili nro: X
IBAN: X
Viimeistään X

Maksa kesähoidon maksutiedoilla
Saaja: X
Hinta: «Kesähoito_hinta» €
Viite: «viite_nro_kesä»
Tili nro: X
IBAN: X
Viimeistään X

Ota yhteyttä
talous.ylitornio@evl.fi tai
p. 040 521 9384 / 040 182 4863

Hoitosopimus tulee voimaan, kun palvelu on maksettu.
Kehitämme palveluamme!
Annathan palautetta osoitteeseen: talous.ylitornio@evl.fi.
Hautainhoitorahaston puolesta
Pirta Melaluoto

Teemme kirjallisen sopimuksen ja
laskutamme sen erikseen.
Vuoden 2020 alkavat sopimukset tulee olla sovittuna X mennessä

HAUDANHOITOSOPIMUS 5 VUOTTA
Kesähoitokausi 10.6-31.8
•
•
•
•
•
•

•

hautamuistomerkin ja sen kirjoituksen puhtaanapito (ei kunnossapito)
rikkaruohojen ja roskien poistaminen kesähoitokautena
istutusallas ( jos mahdollinen)
seurakunnan valitsemien kukkien istuttaminen, lannoittaminen ja hoitaminen kesähoitokautena
o kukkivat kesäkukat (kpl istutusalueen mukaan)
o syksyn kestävät lisäkasvit (kpl istutusalueen mukaan)
hautapaikan yleinen kunnossapitäminen kesähoitokautena
joulunaikana seurakunnan hankkiman kynttilän sytyttäminen
muistomerkkien ja reunakivien suoristaminen tarvittaessa

Hautapaikka lkm

1-2

3

4–

Kokonaishinta €

428,00

590,00

750,00

KESÄHOITO
Kesähoitokausi 10.6-31.8
•
•

•

rikkaruohojen ja roskien poistaminen kesähoitokautena
seurakunnan valitsemien kukkien istuttaminen, lannoittaminen ja hoitaminen
o kukkivat kesäkukat (kpl istutusalueen mukaan)
o syksyn kestävät lisäkasvit (kpl istutusalueen mukaan)
hautapaikan yleisen kunnossapitäminen kesähoitokautena

Hautapaikka lkm

1-2

3

4–

Kokonaishinta €

110,00

125,00

155,00

KASTELUHOITO
•
•

•

rikkaruohojen ja roskien poistaminen kesähoitokautena
omaisten istuttamien kukkien kasteleminen lannoitetulla vedellä
hautapaikan yleisen kunnossapitäminen

Hautapaikka lkm

1-2

3

4—

Kokonaishinta €

80,00

110,00

140,00

