HINNASTO 2022

LIPERIN SEURAKUNTA

- Seurakuntatilojen käyttökorvaukseen sisältyvät valo, lämpö ja yleistilojen perusteellinen siivous.
Tilaaja siivoaa keittiön sekä pintapuolisesti muut tilat.
- Keittiötilojen käyttökorvaukseen sisältyvät kojeiden ja astioiden käyttöoikeus.
Hinnaston hinnat sisältävät arvonlisäveron (majoitus 10 %, ruokapalvelut 14 %, muut 24 %,
hautaus- ja haudanhoitopalvelut arvonlisäverottomia palveluja).
Oman srk:n työntekijät ja luottamushenkilöt henkilökohtaiseen käyttöön tilavuokrat -50 % hinnoista.
Kastejuhlan salin käyttökorvaus Liperin seurakunnan jäseneltä 0 €.

Kuoringan leirikeskus
23,00 €/vrk/hlö
19,00 €/vrk/hlö

- majoitus
* omin liinavaattein
- aamupala
- lounas / päivällinen (keitto)
- lounas / päivällinen
- juhlaruoka
- päiväkahvi
- juhlakahvi
- iltapala
- joulupuuro

5,00
6,50
8,50
15,00-40,00
3,00
5,00-15,00
5,00
5,00

€
€
€
€
€
€
€
€

Vähimmäisryhmäkoko majoitus- ja ruokapalveluissa on 15 henkilöä.

- salin käyttökorvaus
(sis. keittiön käytön)
- liinat

130,00 €

80,00 €

- kukat ja koristelu sopimuksen mukaan
- keittiön käyttökorvaus
(jos vain keittiö, ei salia)

60,00 €/3 h

- saunatupa esim. kokouksiin

50,00 €

- saunamaksu (yli 10 henk.)
* alle 10 henkilön ryhmä

4,00 €/hlö
40,00 €

* Kuoringan kota-kirkko
- tilan käyttökorvaus
(sisältää polttopuut)

50,00 €

Viinijärven, Ylämyllyn, Heinäveden ja Karvion srk-talot ja HerranKukkaro
- salin käyttökorvaus
(sis. keittiön käytön)
- liinat (ei Heinävesi ja Karvio)

130,00 €

80,00 €

- kukat ja koristelu sopimuksen mukaan
- keittiön käyttökorvaus
(jos vain keittiö, ei salia)

60,00 €/3 h

- kahvio esim. kokouksiin

50,00 €

- päiväkerhotila tai nuorisotila

50,00 €

Yhdistyksiltä ja järjestöiltä, jotka vuokraavat tiloja säännöllisiin kokoontumisiinsa, voidaan käyttökorvausmaksuja periä erikseen sovittavin hinnoin. Erillishinnoista päättää talouspäällikkö.

Kirkot
- konserteista tai tilaisuuksista, joissa on pääsymaksu tai vapaaehtoinen ohjelmamaksu ja joissa
seurakunta ei ole järjestäjänä, peritään kirkon käyttökorvauksena Liperin ja Heinäveden kirkoissa
400 € ja Viinijärven kirkossa 200 €
- kirkon käyttökorvaus toimituksista (ev.lut. kirkkoon kuulumaton) 200 €

Viinijärven kota
- tilan käyttökorvaus
(sisältää polttopuut)

40,00 €

Rippikoulumaksut
- leiririppikoulu
- päivärippikoulu
- matkarippikoulu

110,00 €
50,00 €
220,00 €

Valokopiot
0,60 €/kpl

Hautausmaksut
Liperin tai Heinäveden
kunnan jäsen

Muut

Haudan kaivu, peitto ja
peruskunnostus
- arkkuhauta
- uurnahauta

150,00 €
50,00 €

300,00 €
100,00 €

Ruumiskylmiön vuokra

0,00 €

30,00 €

Hautakiven oikaisu tai siirto 40 €/h (minimiveloitus ½ h)
Liperin ja Viinijärven uurna-alueiden muistomerkin muistolaatta 70 € (sis. alv 24 %).
Heinäveden uurna-alueen muistomerkin muistolaatta 110 € (sis. alv 24 %).
Veteraanitunnuksen omaavalta ja hänen puolisoltaan ei peritä korvausta haudan kaivusta, peitosta ja
peruskunnostuksesta eikä mahdollisesta tilan käytöstä muistotilaisuuteen.

Haudanhoitomaksut
Hautojen hoitokausi on kesä-elokuu.
Kesähoito: 1 pääkukka
2 pääkukkaa
3 pääkukkaa
4 pääkukkaa
5 pääkukkaa
Lisäpääkukka
Kukat:

- pääkukka
- reunakukka

70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
+10,00

€
€
€
€
€
€

5,00 €/kpl
1,00 €/kpl

Peruskunnostusmaksu haudan tullessa 1. kerran seurakunnan hoitoon on 25 euroa.
5 vuoden hoitosopimuksissa käytetään kerrointa 5,0.
Jos hoitohautaan sisältyy useampi hautakivi, peritään lisämaksuna 20 €/kivi/v.

