SEURAKUNNAN TILOJEN KÄYTTÖ
JA KÄYTTÖKORVAUKSET 2021
Voimassa vuoden 2021
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SAVONLINNAN
SEURAKUNTA

Tilojen luovuttaminen ja vuokraaminen
Sakraalitoimituksista ei peritä tilojen käyttökorvauksia. Seurakunnan kirkkoja
ja tiloja voi vuokrata perhejuhliin ja erilaisiin tilaisuuksiin. Seurakunnan alueella
toimivat seurakuntien kristilliset järjestöt ja veteraani-järjestöt voivat kokoontua
seurakunnan tiloissa ilman korvausta (tilat kuitenkin varattava etukäteen).
Yleishyödylliset yhteisöt, joilla on oma organisaationsa, toiminta-aatteensa ja
taloutensa, maksavat tilavuokrasta puolet (esim. SPR, MLL, Pelastakaa Lapset ry).
Tiloja voidaan vuokrata mahdollisuuksien mukaan myös muiden yhteisöjen
kokous ja harjoittelutiloiksi, mutta ei kuitenkaan puoluepoliittista eikä liiketaloudellista toimintaa varten.
Epäselvissä tapauksissa on seurakunnalla/kirkkoherralla oikeus vaatia suunnitellun tilaisuuden tarkka ohjelma ennen luovutuspäätöksen tekoa.
Seurakuntatilojen käytössä huomioidaan ensin oman seurakunnan toiminnalliset
tarpeet. Tilat ovat vuokrattavissa/varattavissa silloin, kun ne eivät ole
seurakunnan omassa käytössä.
Kastetilaisuus
Oman seurakunnan jäseniltä (Savonlinnan seurakunnan jäsen) ei peritä vuokraa
kastetilaisuuksista. Muiden seurakuntien jäseniltä ja seurakuntaan kuulumattomilta peritään kastetilaisuutta varten luovutetuista tiloista seurakuntatilojen
käyttökorvaukset hinnaston mukaisesti.
Muistotilaisuudet ja muut perhejuhlat
Seurakunnan jäseniltä sekä muiden seurakuntien jäseniltä ja kirkkoon kuulumattomilta peritään muistotilaisuuksien ja perhejuhlien pitämistä varten luovutetuista tiloista vuokraa hinnaston mukaisesti. Hautaus- ja muistotilaisuuksien
kulut ovat kuolinpesän kuluja. Jos kuolinpesän varat eivät riitä, kuluista vastaa
tilauksen tehnyt henkilö tai pesän osakas.
Säännölliset tilavaraukset / Vuokrahinnat
Säännöllisesti toistuvissa tilavarauksissa (max. 4h/krt), jotka haetaan erillisellä
tilojen käyttövuorohakemuslomakkeella seurakuntakoteihin- ja taloihin, peritään vuokrana 20€ / varattu käyttökerta.
Keittiön käyttökorvaus on 12€ /tunti.
Tilavuokrat sisältävät alv 24%
Tarvitsetko lisätietoa?
Ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon, ma-pe klo 9-13 p. 015 576 800
tai savonlinnan.kirkkoherranvirasto@evl.fi

Käyttökorvaukset 1.1.2021 alkaen
Seurakuntakeskus
- juhlasali				
		
- kokoussali			
		
- kappelikahvio
		
- kahvio ja luokka				
- palloilusali					

Savonlinnan
srk:n jäsenet
130,00 €			
70,00 €			
70,00 €			
30,00 €		
16,00 €/tunti

Muut
260,00 €
140,00 €
140,00 €
60,00 €

Säämingin seurakuntatalo
- juhlasali						80,00 €			160,00 €
- kahvio						30,00 €			60,00 €
Kerimäen seurakuntakoti
- kokoushuone 				
- seurakuntasali 				
- seurakuntasali ja kokoushuoneet
- nuorisotilat 					

70,00 €			
80,00 €			
100,00 €			
70,00 €			

140,00 €
160,00 €
200,00 €
140,00 €

Punkaharjun seurakuntatalo
- sali ja kerhohuone 			
- kerhohuone 					

100,00 €			
30,00 €			

200,00 €
60,00 €

Pääskylahden seurakuntatalo 		
- juhlasali						80,00 €			160,00 €
Enonkosken seurakuntatalo
- seurakuntasali
		

80,00 €

160,00

Vuoriniemen seurakuntatalo
- sali ja kahvio					
40,00 €
		
80,00 €
- salin vuokra seurakuntaan kuulumattoman hautauksesta 400,00 €
Kellarpellon, Miekkoniemen, Pihlajaniemen ja Savonrannan srk-kodit
- sali					
80,00 €			
160,00 €
- kahvio ja takkahuone 			
30,00 €			
60,00 €

Savonlinnan
srk:n jäsenet

Muut

Oravin rukoushuone
- sali					

70,00 €			

140,00 €

Rantasalmen kirkko
- kirkkotori				

50,00 €			

100,00 €

Kirkkorinne, Rantasalmi
- sali				
75,00 €			
150,00 €
- sali ja kahvio
95,00 €			
190,00 €
- kahvio
40,00 €			
80,00 €
- monitoimitila			
40,00 €			
80,00 €
- alakerran kerhotila				40,00 €			80,00 €
Hirvaslahden leirikeskus
- sali+ruokasali 		
		
149,00 €
- sauna / 2 tuntia		
71,00 €
- takkatupa ilman saunaa/päivä
45,00 €
- kota			
		
40,00 €
- kappeli						45,00 €
Majoitus: vrk alkaa klo 15.00 ja päättyy seuraavana päivänä klo 12.00
- 3-4 hh (sis.liinavaatteet ja aamupalan) 176,00 €
- 2 hh (sis.liinavaatteet ja aamupalan) 108,00 €
Orasaaren leirikeskus
- sauna / 2 tuntia		
- sauna ja takkatupa		
- päärakennus 		
		
- majoitusmökit (2-4 hh),
kerta tai vrk, kpl
			
Tavisalon kesäkoti
- sauna ja takkatupa 		
- sauna ja takkatupa		

71,00 €
50,00 €
50,00 €

142,00 €
100,00 €
100,00 €

100,00 €

200,00 €

50,00 €/3 h
100,00 €/3 h
100,00 €/yli 3h-vrk 200,00 €/yli 3 h-vrk

Kirkot
Vuokraa ei peritä paikallisten järjestöjen ja yhdistysten hyväntekeväisyyskonserteista eikä oppilaitosten, paikallisten orkestereiden ja kuorojen kirkkokonserteista, jos niihin myydään ohjelmia ja kirkkoon pääsee myös ilman
ohjelmaa.
Jos konserttiin myydään pääsylippuja, järjestäjältä peritään kirkon käytöstä
vuokra, joka on Tuomiokirkosta ja Kerimäen kirkosta 10 % lipunmyynnistä tai
vähintään 800 euroa. Konsertin ohjelmaan on kiinnitettävä ennakkoon huomiota,
jotta se on sisällöltään kirkkoon sopiva.
Kerimäen kirkkoon varatusta opastuksesta kesäkauden ulkopuolella (kesäkausi;
aika jolloin palkattu oppaat kirkkoon) peritään 30 € (sis. alv 10 %) opastuksen
kesto n.30 min. Kerimäen kirkon ovien aukaisu pelkkää katsomista/tutustumista varten virka-ajan ulkopuolella 30 €/aukaisu.
Tuomiokirkko
Siunaustilaisuus/kirkkoon kuulumaton
Konsertit			
				

400,00 € (sis. alv 24 %)
800,00

Enonkosken kirkko
Siunaustilaisuus/kirkkoon kuulumaton
Konsertit			
				

400,00 € (sis. alv 24%)
200,00 €		

Kerimäen kirkko
Siunaustilaisuus/kirkkoon kuulumaton
Konsertit			
				

400,00 € (sis. alv 24%)
800,00 €

Punkaharjun kirkko
Siunaustilaisuus/kirkkoon kuulumaton
Konsertit			
				

400,00 € (sis. alv 24%)
200,00 €

Savonrannan kirkko
Siunaustilaisuus/kirkkoon kuulumaton
Konsertit			
				

400,00 € (sis. alv 24%)
200,00 €

Rantasalmen kirkko
Siunaustilaisuus/kirkkoon kuulumaton
Konsertit			
			

400,00 € (sis. alv 24 %)
200,00 €

Hautausmaakappelit/kirkkoon kuulumaton

400,00 € (sis. alv 24 %)

Tilojen käyttö- ja vuokrauskäytännöt
Tilat
Tiloissa ei saa ylittää kyseisen tilan henkilömäärää. Avaimet saa hakea vahtimestarilta/emännältä tai taloustoimistosta virka-aikana. Jos pöytäjärjestystä
muutetaan tilaisuuden ajaksi, se on muutettava tilaisuuden jälkeen takaisin.
Lisäpöytiä ei seurakunnan puolesta kuljeteta talosta toiseen.
Keittiö
Astiaston käyttö kuuluu tilavuokraan. Astiat on pestävä koneellisesti ja laitettava
kuivana paikoilleen. Tilavuokraan sisältyy myös kynttilänjalkojen ja maljakoiden
käyttö. Kahvinkeittimien suodatinpaperia on saatavilla keittiössä. Tilojen käyttäjiä
pyydetään ilmoittamaan astioiden rikkoutumisesta ja muusta vahingosta
kiinteistöstä vastaavalle henkilölle erillisen korvauksen perimistä varten.
Keittiötiloja varatessa tilaajan tulee nimittää vastuuhenkilö, jolla tulee olla
voimassa oleva hygieniapassi. Kiinteistössä olevia astioita ja laitteita ei voida
vuokrata ja lainata talon ulkopuolelle.
Pöytäliinat
Pikkuliinat kuuluvat tilavuokraan. Seurakunta ei enää liinoita tilaisuuksiin vaan
vuokraajan on sovittava pöytäliinoista esim. pitopalvelun kanssa. Pöytien
liinoitus kuuluu tilavaraajalle tai pitopalvelulle.
Liputus
Mahdollisesta liputuksesta vastaa tilaisuuden järjestäjä. Muistotilaisuuksissa
lippu vedetään puoleen tankoon aamulla. Ruumiin siunaamisen ja hautaustilaisuuden jälkeen omaiset voivat nostaa lipun ylös muistotilaisuuden ajaksi.
Jos hautajaispäivänä on yleinen liputuspäivä, toimitaan suruliputuksen
käytännön mukaan.
Siivous
Varattujen tilojen siivous ei sisälly vuokraan, vaan varaajan / käyttäjän tulee
huolehtia tilojen siivouksesta niin, että seuraava tilaisuus voi alkaa ilman
seurakunnan toimesta tapahtuvaa siivousta. Mikäli tilojen käyttäjä ei siivoa tiloja
käytön jälkeen, siivouksesta veloitetaan 25 €/tunti käytetyn työajan mukaan
sekä työehtosopimuksen mukaiset lisäkorvaukset sunnuntailta ja muilta
kirkollisilta juhlapyhiltä huomioiden.

Lasku tilavuokrasta ja keittiön käytöstä tulee varauksen yhteydessä
annettuun laskutusosoitteeseen.
Tilaisuuden järjestäjä täyttää varauslomakkeen, josta selviävät tilaisuuden
perustiedot, henkilömäärä, keittiön käyttö sekä mahdolliset vahingot. Lomakkeita löytyy vuokrattavista tiloista. Lomake jätetään täytettynä vuokrattavan
tilan keittiöön sille varattuun paikkaan.
Tilojen varaus on voimassa vain varauspäivänä. Mikäli tila varataan myös
valmistelupäiväksi, valmistelupäivältä veloitetaan hinnaston mukainen
vuokra. Mikäli haluatte tutustua tiloihin etukäteen, voitte soittaa ja sopia
tilaesittelyn.
Varauksen voi peruuttaa veloituksetta viikkoa ennen tilaisuutta, sen
jälkeen tehty peruutus veloitetaan täysimääräisesti.
Tarvitsetko lisätietoa?
Ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon, ma-pe klo 9–13 p.015 576 800
tai savonlinnan.kirkkoherranvirasto@evl.fi

Vuokrattavat/varattavat tilat
Savonlinnan seurakuntakeskus
- juhlasali 						255 henk.
- pikkusali 					80 henk.
- kahvio 						60 henk.
- kappelikahvio 					40 henk.
- luokka 						40 henk.
Säämingin seurakuntatalo
- sali							100 henk.
- kahvio						14 henk.
Pihlajaniemen seurakuntakoti		

50-70 henk.

Kellarpellon seurakuntakoti		

45 henk.

Miekkoniemen seurakuntakoti

45 henk.

Pääskylahden seurakuntatalo		

55 henk.

Oravin rukoushuone			70 henk.

Punkaharjun seurakuntakoti		

100 henk.

Enonkosken seurakuntakoti

90 henk.

Savonrannan seurakuntakoti

88 henk.

Rantasalmen kirkkotori

60-90 henk.

		

Rantasalmen kirkkorinne (srk-talo)
- sali ja kahvio
			
- sali
			
- kahvio
		
- monitoimitila (keittiön vieressä)
- alakerran kerhotila
		

182 henk.
126 henk.
56 henk.
10 henk.
10-20 henk.
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Kerimäen seurakuntakoti
- sali			 				80 henk.
- kokoushuone		
			
30 henk.
- alakerran nuorisotila
		
20-30 henk.

