Saarijärven seurakunta
puh. 040-1534 736

VOIMASSA ALKAEN 1.1.2018

TILOJEN KÄYTTÖMAKSUT
Saarijärven seurakunnan seurakuntatalot luovutetaan oman seurakunnan, rekisteröityjen veteraanijärjestöjen ja
eläkeläisjärjestöjen hengellisiin tilaisuuksiin maksutta. Hyväntekeväisyysjärjestöille tilavuokrista annetaan -50 % alennus. (mm.
SPR, Martat, MLL). Maksut peritään KAKSINKERTAISINA silloin, kun tilaisuuden järjestäjä EI OLE seurakunnan jäsen. Keittiöissä
toimittaessa tulee olla nimettynä vastuuhenkilö, jolla on voimassa oleva hygieniapassi.
Käyttömaksua ei peritä kun tila varataan kirkollisiin toimituksiin (kaste, vihkiminen)
Mellikan hinnoista annetaan muille seurakunnille, herätysliikkeille ja Saarijärven seurakunnan työntekijöille - 30 % alennus
Kirkkoherralla on valtuus päättää ryhmäalennuksista ja muista erillistapauksista
Vuokraaja vastaa vuokraamansa tilan loppusiivouksesta. Ellei vuokraaja siivoa tilaa, peritään siivousmaksu.
Siivousmaksu on 150 e per rakennus.

Hinnastossa kirkon vuokrahinta on varsinaisen toiminnan ulkopuoliselle käytölle (konsertit ym.). Ev.lut seurakuntaan
kuulumattomille annetaan - 50 % alennus vuokrahinnasta kun kirkko vuokrataan sen varsinaiseen toimintaan (vihkiminen, siunaus)
Paikkakunta

Max. Henkilömäärä

Tilan ja lisätiedot

Hinta sis. alv 14 / 24 %

Saarijärvi

240

Sali, kahvio ja keittiö

170 € / vrk

Kannonkoski

150

Sali, kahvio ja keittiö

140 € / vrk

Kivijärvi

150

Sali, kahvio ja keittiö

140 € /vrk

Pylkönmäki

100

Sali, kahvio ja keittiö

140 € /vrk

Valmistelupäivä

80 € / vrk

Kannonkoski

40

Kahvio ja keittiö

70 € /vrk

Kivijärvi

50

Kahvio ja keittiö

70 € / vrk

Kannonkoski

30

Rippikoululuokka

70 € / vrk

Saarijärvi

18

Henkilökunnan kahvio

70 € / vrk

Saarijärvi

70

Liikuntasali

Saarijärvi

Liikuntasalin liikuntavuoro

70 € / vrk
7 € / alkava tunti

Saarijärvi

950

Kirkko

800 € / vrk

Kivijärvi

600

Kirkko

500 € / vrk

Kannonkoski

350

Kirkko

400 € / vrk

Pylkönmäki

350

Kirkko

400 € / vrk

Päärakennus

250 € / vrk

Mellikka
Mellikka

24

Mellikka

24

Mellikka

8

Mellikka

8

Mellikka

8

Majoitusrakennus 1 (6 makuuhuonetta, joissa omat
kylpyhuoneet. Hintaan ei sisälly liinavaatteet.)
Majoitusrakennus 1 (6 makuuhuonetta, joissa omat
kylpyhuoneet. Hintaan ei sisälly liinavaatteet.)
Saunamökki (sauna ja takkahuone, oma ranta.
Hintaan ei sisälly liinavaatteet.)
Kesämökki (5 makuuhuonetta, olohuone,
minikeittiö, sauna ja kylpyhuone, oma ranta.
Hintaan ei sisälly liinavaatteet.)
Loma-asunto (keittiö, olohuone, 2 makuuhuonetta
ja kylpyhuone. Hintaan ei sisälly liinavaatteet.)

MUUT MAKSUT:
pöytäliinojen pesumaksu
iso liinoitus
pieni liinoitus

€/tilaisuus sis. alv 24 %
90 €
50 €

tarjoilu
€/hlö sis. alv. 14 %
aamu/iltapala
6,00 €
kevytlounas (keitto, salaattiateria) 8,00 €
arkilounas
10,00 €
juhlaruoka
15,00 €
kahvi/tee (suolainen tai makea)
4,00 €
välipala (lapsille)
3,00 €
Seurakunnan emännän palvelut 43 €/h sis. Alv 14 %

300 € / vrk
300 € / vrk
25 € / vrk
80 € / vrk
80 € / vrk

