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SEURAKUNNAN TOIMITILAVUOKRAT 2019
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%
Tarjoiluhenkilökunnan tuntikorvaus arkipäivisin

28€

Tarjoiluhenkilökunnan tuntikorvaus sunnuntaisin+arkipyhinä/juhlapyhinä

56€

Seurakuntatalo

€

Yläsali
Pesulapalvelut

172,00 €
98,00 €

Alasali
Pesulapalvelut

147,00 €
87,00 €

Tornisali
Keittiön vuokra valmistelupäiviltä

75,00 €
7,60 € / tunti

Seurakuntakodit

€

Seurakuntakodin vuokra
Pesulapalvelut

147,00 €
87,00 €

Keittiön vuokra valmistelupäiviltä

7,60 € / tunti

Virranniemi

€

Virranniemen vuokra
Pesulapalvelut

147,00 €
37,00 €

Keittiön vuokra valmistelupäiviltä

7,60 €/tunti

Leirikeskus

€

Päärakennus
Pesulapalvelut

157,00 €
87,00 €

Koko leirikeskus
Keittiön vuokra valmistelupäiviltä

510,00€ /vrk
7,60€ / tunti

Saunan käyttömaksu

5,00€/hlö

Majoitus omin lakanoin
Majoitus srk:n lakanoin

20 € / vrk/hlö (10% alv)
45 € / vrk/hlö (10 % alv)

Täysihoito ma-pe
Täysihoito la-su + arkipyhät/juhlapyhät

61€ / vrk/hlö (ateriat 41€, yöpyminen 20€ omin lakanoin)
87 € /vrk/hlö

95€/ruokailutila
44 €/pesulapalveut

Täysihoito sisältää aamupalan, lounaan, kahvin, päivällisen, iltapalan ja yöpymisen. Yöpyjät tuovat itse omat
vuodevaatteensa ja pyyhkeensä. Täysihoito sisältää myös saunan käytön. Minimimäärä 20 henkilöä.
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Seurakunnan tarjoilumaksut
Ma-la
Aamiainen
Iltapala

5,00€/hlö
5,00€ / hlö

Su
7,50€/hlö
7,50€/hlö

Lounas
Keittoruoka
Juhla-ateria
Joulupuuro (sis. kahvi +joulutorttu)

15,00€ / hlö
10,00 € / hlö
27,00€/hlö
10,00€/hlö

20,00€/hlö
15,00€/hlö
37,00€/hlö
12,00€/hlö

Kahvi+pulla, piirakka tmv.
Kahvi+täytekakku
Kahvi+suolainen ja makea kahvileipä

4,00€ / hlö
6,00€ /hlö
8,00€/hlö

5,00€/hlö
7,00€/hlö
9,00€/hlö

Ateriat sisältävät voileivän, leikkeleen ja ruokajuomat sekä kahvin+pikkuleivän. Kahvitus makealla kahvileivällä (pulla,
kääretorttu, piirakka, kuivakakku tmv. ) ruokailun yhteydessä 2€/hlö.
Alle 4 vuotiaat ilmaiseksi.
Servetit kuuluvat hintaan. Aterioiden väh. määrä 20 hlöä.

Tuomiokirkon vuokra
Kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilaisuudet veloituksetta.
Konserteista ja muista esiintymisistä ei peritä tilavuokraa, jos tilaisuuteen on vapaa pääsy
Maksulliset ulkopuoliset tilaisuudet jotka tehdään ansaitsemistarkoituksessa. Tilavuokra peritään ulkopuolisilta, kun
tilaisuus on maksullinen. Tällöin tilavuokra 450€
Tuomiokirkkoa käytetään KJ 14:2,1 /S2 sekä kirkkoneuvoston hyväksymien kalenteriohjeiden mukaan.
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VUOKRAUSPERIAATTEET
-

-

-

-

-

Tilat luovutetaan siivottuina, vaatteistoineen (pöytäliinat, pyyheliinat) ja astiastoineen ja että salin
järjestelyistä vastaa seurakunta
Seurakuntatalon, seurakuntakotien, leirikeskuksen ja virranniemen tilat luovutetaan seurakunnallisiin
tilaisuuksiin ilman tilavuokraa (seurat, kinkerit) mikäli tilaisuudessa kerätään kolehti seurakunnalliseen
tarkoitukseen ja tilaisuus on ilmoitettu kirkollisissa ilmoituksissa.
Perhejuhlista (häät, syntymäpäiväseurat, kastetilaisuudet, rippijuhlat, muistotilaisuudet ym.) peritään
tilavuokra em. hinnaston mukaan
Väestörekisteriin kuuluvan perhejuhlan käyttömaksu on kaksinkertainen
Voittoa tavoitteleville yhteisöille vuokrat ovat kaksinkertaiset
Tilaisuuden järjestäjältä (vuokraajalta) peritään keittiöhenkilökunnan käytöstä hinnaston mukainen
tuntiveloitushinta
Palkatun henkilökunnan (mikäli sellaista tarvitaan) työnantajana on seurakunta
Seurakuntatalon, seurakuntakotien, leirikeskuksen ja Virranniemen tilat luovutetaan seurakunnallisiin
tilaisuuksiin ilman tilavuokraa (seurat, kinkerit, kirkon herätysliikkeet tai muut vastaavat tilaisuudet).
Käytetystä työvoimasta laskutetaan yhtä keittiötyöntekijää lukuun ottamatta.
Yhteisöjen järjestäessä seurakunnan tiloissa ei hengellisiä tilaisuuksia, veloitetaan tilaisuuden järjestäjää em.
hinnaston mukaisesti
Muiden tilaisuuksien käyttömaksut sovitaan erikseen
Seurakunnan toimitiloja ei luovuteta poliittisten tilaisuuksien eikä järjestöjen kokoustiloiksi
Seurakuntatalon, seurakuntakotien, leirikeskuksen emännän tai hänen sijaisensa on aina oltava paikalla
seurakuntatalon, seurakuntakotien tai leirikeskuksen keittiössä työskenneltäessä. Mikäli seurakunnan tiloja
halutaan vuokrata ilman seurakunnan emäntää, on lupaa anottava talousjohtajalta.
Virranniemi voidaan vuokrata siten, että emäntää tai hänen sijaistaan ei ole paikalla keittiössä
työskenneltäessä jos siitä erikseen sovitaan emännän kanssa
Tilaisuuksien järjestäjän toivomuksen mukaan, seurakunta palkkaa aputyövoimaa emännän lisäksi keittiöön.
Tilaisuuksien järjestäjä voi käyttää aputyövoimana myös omaa henkilökuntaa, mutta tässä ei seurakunta
toimi heidän työnantajanaan, vaan tilaisuuden järjestäjä huolehtii heidän palkoistaan itse.
Astiarikot yms. korvaa vuokraaja
Seurakunnan tiloja käytetään KJ 14:2, 1/S sekä kirkkoneuvoston 2.3.2010 hyväksymien kalenteriohjeiden
mukaan.
Alkoholitarjoilu seurakunnan tiloissa on kielletty alkumaljaa lukuun ottamatta. Muusta alkoholitarjoilusta on
sovittava erikseen tuomiorovastin kanssa hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.

