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HINNASTOT 1.1.2021 alk.

LOPEN SEURAKUNTA

TOIMITILOJEN VUOKRAUS
Seurakunnan tiloja vuokrataan ainoastaan sellaiseen käyttöön, joka ei ole ristiriidassa ev.lut. kirkon
uskon ja tilojen yleisen käyttötarkoituksen kanssa. Tarvittaessa kirkkoherra ja kirkkoneuvosto
päättävät siitä, voidaanko tietty tilaisuus pitää seurakunnan tiloissa.
Tiloja vuokrataan hinnaston mukaisesti pääasiassa ei-kaupalliseen käyttöön. Tilavuokria ei peritä
ev.lut.kirkon herätysliikkeiden järjestämistä kaikille avoimista hengellisistä tilaisuuksista.
Kirkkoherranviraston toimistosihteeri, seurakunnan emäntä tai taloustoimiston työntekijät
soveltavat hinnastoa, mikäli toivotulle tilaisuudelle ei ole suoraan hinnastossa määriteltyä hintaa.
Tilaukset laskutetaan sen hinnaston mukaisesti, jonka mukaan varaus on hinnoiteltu varausta
tehdessä.
Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron.
1. Yksityishenkilöiden, yhdistysten tai järjestöjen järjestämät yksittäiset juhlatilaisuudet tms.
Esimerkiksi kastekahvit, syntymäpäiväjuhlat, muistotilaisuudet, perhejuhlat, yhdistyksen
juhlatilaisuudet tai muut vastaavat.
Tilaisuuden kesto valmisteluineen ja siivouksineen enintään 6 tuntia. Hinnat sisältävät keittiön ja
astioiden käytön. Vuokraaja vastaa loppusiivouksesta, astioiden pesusta, ovien lukitsemisesta ym.
Keitaan, Kirkkiksen ja Koppiksen avain noudetaan ja palautetaan kirkkoherranvirastolle.
ma-pe
la-su
Kirkon seurakuntasali
120,00
160,00
Läyliäisten Keidas, Launosten Kirkkis
70,00
70,00
Kirkonkylän kerhotila Koppis
40,00
40,00
Pöytäliinojen vuokraus: pieni 6,60 €/kpl ja iso 13,80 €/kpl.
Kesijärven leirikeskuksen salia vuokrataan juhlatilaisuuksia varten ainoastaan siten, että tarjoilut
tilataan seurakunnalta. Tilaisuudet ja tarjoilut hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Leirikeskuksen
ruoanvalmistuskeittiötä ei vuokrata ulkopuolisten käyttöön.
Peruutus on maksuton, jos varaus perutaan viimeistään 7 vrk ennen tilaisuuden alkamista.
Alle 7 vrk ennen alkamisaikaa perutut tilavaraukset laskutetaan kokonaisuudessaan.
2. Loppilaisten yhdistysten yksittäiset kokoukset tms.
Hinta koskee yksittäisiä kokouksia, tms. Säännöllinen harrastustoiminta hinnoitellaan erikseen.
Tilaisuuden kesto valmisteluineen ja siivouksineen enintään noin 3 tuntia. Hinnat sisältävät keittiön
ja astioiden käytön. Vuokraaja vastaa tilan loppusiivouksesta, astioiden pesusta ym. Toimitilan
avain noudetaan ja palautetaan kirkkoherranvirastolle.
ma-su
Kirkon musiikkisali, Läyliäisten Keidas, Launosten Kirkkis,
kirkonkylän Koppis, virastotalon nuortentila tai kasvatuksen tila
30,00
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3. Virkistyspäivät tms. Kesijärven leirikeskuksessa
Jos Kesijärven leirikeskusta vuokrataan loppilaisen yhdistyksen retkipäivän, virkistyspäivän tms.
kaltaiseen päivä- tai iltatilaisuuteen, peritään ateriahinnat leirihinnaston mukaisesti.
Tilavuokra peritään, jos tarjoiluja ei tilata seurakunnasta, tai jos tilaisuus on erityisen pitkä.
Tilavuokra
ma-pe 51 euroa
la-su 66 euroa
Saunamaksu
20 euroa
4. Kirkon vuokraaminen muita tarkoituksia varten
Tällaisia tarkoituksia voivat olla esimerkiksi kuorojen äänitykset kirkossa tms. Vuokra voidaan
jättää perimättä kuoron tai musiikkiryhmän esiintyessä korvauksetta seurakunnan tilaisuudessa
erikseen sovittavana ajankohtana.
Keittiön käyttö ei sisälly hintaan. Emännän tai vahtimestarin palvelut 26 euroa / alkava tunti.
Ma-pe
176,00 /päivä sis. alv 24%
La-su
235,00 /päivä sis. alv 24%
Kirkon vuokraaminen konserttikäyttöön (maksulliset pääsyliput) hinnoitellaan tapauskohtaisesti.
5. Leirit ja majoittuminen Kesijärvellä
verollinen
Aamupala
7,30
Lounas
10,00
Päiväkahvi
3,50
Päivällinen
8,20
Iltapala
5,00
Majoitus, sis.sähkösauna 23,00
Yhteensä
57,00

alv %
14 %
14 %
14 %
14 %
14 %
10 %

2-14 –vuotiaat -50%. Alle 2-vuotiaat ilmaiseksi.
Yksittäisen varauksen minimiveloitus 15 aikuisen ryhmän mukaan, vähintään 100 euroa.
Lakanoiden vuokraus 14 €/kerta. Pöytäliinojen vuokraus: pieni 6,60 €/kpl ja iso 13,80 €/kpl.
Kesijärven leiri- ja majoitusvarauksista tehdään kirjallinen tilausvahvistus. Tilausvahvistukseen
määritellään myös kohtuullinen maksu varauksen peruuttamisesta siten, että jos varaus perutaan
- yli 30 päivää ennen varauksen alkamista, peruutus on maksuton.
- 30- 7 päivää ennen varauksen alkamista, peruutusmaksu on noin 25% varauksen arvioidusta
kokonaishinnasta.
- alle 7 päivää ennen varauksen alkamista, peruutusmaksu on noin 50% varauksen arvioidusta
kokonaishinnasta.

5. Pomola-kämpän vuokra loppilaisille partiolippukunnille
21 €/kerta tai vrk
maksu rantasaunan käytöstä 10 € / kerta.
Partiolippukunta vastaa ja huolehtii tilojen siivouksesta käytön jälkeen.
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6. Kesijärven rantasaunan käyttö
Rantasaunaa voidaan vuokrata ulkopuolisille käyttäjille silloin, kun se ei häiritse seurakunnan
leiritoimintaa, eikä Pomola ole vuokrattu ulkopuoliselle käyttäjälle.
Vuokraaja huolehtii saunan siivouksesta käytön jälkeen. Käyttökerta on enintään 6 tuntia sisältäen
lämmitys- ja siivousajan.
Lopen seurakunnan työntekijät:
Loppilaiset yksityishenkilöt, yhdistykset tms.:

31 € / kerta
61 € / kerta

SEURAKUNNAN TOIMINNAN
OSALLISTUMISMAKSUT
Rippikoulu Kesijärvellä
Majoitus ja ateriat
Päivärippikoululaisen ateriat, ei majoitusta
Rippileirien hinnat ovat voimassa vuonna 2022.
Muut leirit Kesijärvellä
Yhden yön leiri
Kahden yön leiri

155 euroa
90 euroa

15 euroa
25 euroa

Isoskoulutusleireiltä ei peritä osallistumismaksua.
Kesijärven retkipäivät
Osallistumismaksu lasketaan laskemalla päivän aterioiden hinta ilman alv.
Jos seurakunta järjestää taksikuljetuksen, meno-paluukuljetuksen hinta (omavastuu) 4 euroa.

Seurakunnan retket muualle kuin Kesijärvelle
Päiväretket lähialueelle (max. n. 150 km), joihin ei sisälly erityisen kalliita ohjelmia, ruokailuja tai
pääsymaksuja tms.
Rippikouluikäiset ja sitä vanhemmat
25 euroa
Lapset 3-14 vuotta
10 euroa
Diakoniatyön asiakkaan henkilökohtainen avustaja 10 €/hlö.

Päiväkerhomaksu
38,00 /syys- tai kevätkausi/lapsi
Päiväkerhomaksut ovat voimassa kerhokaudesta kevät 2020 alkaen.

