ALAJÄRVEN SEURAKUNNAN ERI TILOJEN KÄYTTÖMAKSUT 1.1.2020 alkaen
Seurakunnan tiloja luovutetaan perhejuhlia ja muita tilaisuuksia varten (ei puoluepoliittisia). Tilojen käyttömaksuun sisältyy tilaisuudessa tarvittava astiasto, liinat ja
niiden pesu ja tilojen siivous.
Seurakunta laskuttaa seurakunnan emännän todelliset työtunnit sivukuluineen. Emännän tuntipalkka 28,00 € / tunti (sis. alv 14 %, hinta sisältää kuivaelin-tarvikkeet).
Pyhäpäivinä ja sunnuntaina 100% korotus (lauantaista kello 18.00 alkaen, ilman kuivaelintarvikelisää => 25 € / h, sis. alv 14 %). Emännän tunnit laskutetaan myös valmisteluun käytetystä työstä. Myös apuemännät 1.6.2018 alkaen seurakunnan palkkalistoilla (Kirkkoneuvosto 16.5.2018 § 65). Apuemännän tuntipalkka 20 € / h. Jos
apuemäntänä seurakunnan oma emäntä, tuntipalkka 22 / h. Hinnat sis. alv 14 %.
Käyttömaksut koskevat evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon kuuluvia.
Muilta peritään käyttömaksu kaksinkertaisena.

1. Alajärven ja Lehtimäen kirkko / konsertit
Jos järjestäjänä on alajärveläinen järjestö ja tuotto jää seurakunnan omaan toimintaan, käyttömaksua ei peritä. Ulkopuolisilta, esim. yksityinen taiteilija / yhteisö ja
tuotto jää kokonaan järjestäjälle, peritään 320 €:n käyttömaksu (sis. alv 24 %).
Seurakunnan ollessa mukana osallisena järjestelyissä, ei käyttömaksua peritä.
2.

Tilavuokrat (seurakuntatalo, Lehtimäki seurakuntakoti, Kirkontupa, Suviranta)
Muistotilaisuus, kaste, hääjuhla
Alle 30 henk.
140 €
31-50
165 €
51-100
210 €
101-150
250 €
yli 151
310 €

Muut tilaisuudet
Alle 30 henk.
31-50
51-100
101-150
yli 151

190 €
240 €
300 €
370 €
420 €

(hinnat sisältävät alv 24 %)
(Jos seurakuntatalolla siirretään pöydät salin puolelle, korotetaan vuokraa 50 %. Mikäli asiakas ei itse
siirrä pöytiä takaisin ruokasalin puolelle, korotus 100 %. Kneuv 15.10.2014 § 106.)

Tilaisuudet edellyttävät seurakunnan työntekijän mukanaoloa (Kirkontupa, seurakuntatalo)

3. Ruokailu ryhmille (sis. alv 14 %)
Keittoruoka (sis. jälkiruoka)
Arkilounas (sis. jälkiruoka)

10 € / hlö
15 € / hlö

SU
15 €/ hlö
20 €/ hlö

4. Suviranta
Päärakennuksen juhlakäyttö (myös sukujuhlat, -tapaamiset, yhteisöjen juhlat):
tilavuokra kuten muut tilat.

Muut seurakunnat, kristilliset yhteisöt, leirikoulut (sis. alv)
Aikuiset
Lapset 4-12 v
Yöpyminen
22,00
14,00
Aamupala
5,00
3,50
Arkilounas
10,00
7,00
Päiväkahvi
4,00
2,00
Arkipäivällinen
10,00
7,00
Iltapala
5,00
3,50
Yht. vrk
56,00 € / hlö / vrk
37,00 €
(yöpyminen sis. alv 10 %, ruokailut 14 %)
Muut tilaajat (sis. alv) (ei liikuntaryhmät, urheiluseurat jne)
Aikuiset
Lapset 4-12 v
Yöpyminen
30,00
16,00
Aamupala
6,00
4,00
Arkilounas
12,00
7,00
Päiväkahvi
4,00
3,00
Arkipäivällinen
12,00
7,00
Iltapala
6,00
4,00
Yht. vrk
70,00 €/hlö/vrk
41,00 €/hlö/vrk
(yöpyminen sis. alv 10 %, ruokailut 14 %)
Lisäksi, jos talon liinavaatteet, veloitetaan niistä 12 € (pesulamaksu).

Leirit (täysihoidolla) väh. 10 henkilöä:
(ei koske rippi- ja lastenleirejä)
Seurakunnan oma käyttö (alv 0):

28 €/hlö/vrk

lapset 4 – 12 v. 20 €/hlö/vrk

Muut srk:t, krist.yhteisöt, leirikoulut (sis. alv):
55 €/hlö/vrk
(sis. alv 10 % (40 % / 22 €); ja 14 % (60 % / 33 €)

lapset 4 – 12 v. 35 €/hlö/vrk
(40 % / 14,00 € ; 60 % 21,00 €)

Muut tilaajat (sis. alv):
70 €/hlö/vrk
(sis. alv 10 % (40 % / 28 €); ja 14 % (60 % / 42 €)

lapset 4 – 12 v.41 €/hlö/vrk
(40 % / 16,40 €; 60 % 24,60 €)

Leirit (täysihoidolla) väh. 10 henkilöä liikuntaryhmät, urheiluseurat jne:
Aikuiset
75,00 € / hlö / vrk
(sis. alv 10 % 32 € ja 14 % 43 €)
Lapset 4 – 12 v
45,00 €/ hlö / vrk
(sis. alv 10 % 18 € ja 14 % 27 €)
(sisältää yöpyminen, aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala)

Yksittäishinnat (liikuntaryhmät, urheiluseurat jne):
Aikuiset
Yöpyminen
32,00
Aamupala
7,00
Arkilounas
12,00
Päiväkahvi
5,00
Arkipäivällinen
12,00
Iltapala
7,00
(yöpyminen sis. alv 10 %, ruokailut 14 %)

Lapset
4 -12 v.
18,00
5,00
7,00
3,00
7,00
5,00

Liinavaatteet eivät sisälly hintaan.

Saunatupa
Perusmaksu
Perusmaksu
Sauna
Takkatupa
Saunamaksu

(sis.alv 24 %)
alle 4 h
60,00 € (sis. takkatuvan sekä yhden saunan)
80,00 € (sis. takkatuvan sekä saunat)
30,00 € / sauna
30,00 €
2,00 € / saunoja

Saunat (liikuntaryhmät, urheiluseurat jne) (sis. alv 24 %)
alle 4 h
Perusmaksu
80,00 € (sis. takkatuvan sekä yhden saunan)
Perusmaksu
120,00 € (sis.takkatuvan sekä saunat)
Sauna
40,00 € / sauna
Takkatupa
40,00 €

