
Seurakunnan vuokrattavien salien ja kirkkosalien hinnasto 2023

Seurakuntasalit: Seurakuntalaiset Muut varaajat

euroa/päivä euroa/tunti euroa/päivä euroa/tunti

Helsingin keskustan seurakuntasali 240 50 400 85

Helsingin keskustan seurakuntasali/ylätasanne 115 25 175 40

Hämeenlinnan seurakuntasali 165 35 345 75

Hyvinkään seurakuntasali 165 35 345 75

Uspenskin krypta 240 50 400 85

Järvenpään kirkon sali 165 35 345 75

Klaukkalan sali 115 25 250 55

Kotikirkko, Mirolybov-sali 165 35 345 75

Kolminaisuuden kirkon Eliel-Sali 165 35 345 75

Lahden seurakuntasali (pois käytöstä) 165 35 345 75

Myllypuron kirkon Sali 240 50 400 85

Tapiolan kirkon Sali 165 35 345 75

Tikkurilan kirkon sali 165 35 345 75

Porvoon kirkon sali 165 35 345 75

Lohjan kirkon sali 115 25 250 55

Hanko 115 25 250 55

Hautausmaa 115 25 250 55

Kaunisniemi *) ks. Liite 1 *) ks. Liite 1

Pöytäliinojen vuokra/kpl Paikallinen isännöitsijä päättää vuokraushinnasta

Hinnat sisältävät voimassaolevan arvonlisäveron. 

Kirkkosalien vuokraus: Kertavuokraus

(esim. Konserttia varten)

Uspenskin kirkkosalin vuokraus konserttikäyttöön

Kaupallinen konsertti, tilaisuuteen myydään pääsylippuja:

yksi konsertti 880 € + ylläpitokulut 25 €/h+alv

kaksi konserttia samana iltana 1320 € + ylläpitokulut 25 €/h+alv

Ei-kaupallinen konsertti, ei oikeuta pääsylippumyyntiin, 

vapaaehtoisen käsiohjelman myyminen mahdollista

550 € + ylläpitokulut 25 €/h+alv

Hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero. 

Ylläpitokulut lisätään vuokrahintaan toteutuneen todellisen käyttöajan mukaan.

Hinnaston mukaiset salivuokrahinnat peritään seurakuntalaisten tai muiden varaajien tilaisuuksista, paitsi 

kastetilaisuuksista ja seurakuntaan liittymistilaisuuksista. Tilan varaaja maksaa ja toimittaa itse tarvittavat 

ruokatarvikkeet ja hoitaa astioiden tiskauksen ja salin siivouksen. Jokaisen salin yhteydessä on keittiö ja 

keittiö varusteet. Pöytäliinat voi varaaja tuoda itse tai vuokrata seurakunnalta. Tilan varaaja huolehtii ovien 

avaus- ja sulkemisasiat toimipisteen vahtimestarin kanssa.



Kirkkosaliin mahtuu 350 istumapaikkaa.

Muut eri toimipisteiden kirkkosalit    880 €/krt + alv

Yhteydenottotahot varausta varten: Toimipisteen isännöitsijä/vahtimestari.

Konserttia suunnitellessanne pyydämme huomioimaan, että ortodoksisessa kirkossa voidaan esittää 

vain instrumentittomia kuoroteoksia, ja niidenkin tulee olla soveliaita kirkkotilassa laulettavaksi.

Kirkkosalin vuokraus sisältää vahtimestarin palvelut paikan päällä sekä oven avaukset ja sulkemiset. 

Mikäli varaaja tarvitsee nuottitelineitä tai vastaavia tarvikkeita, niistä neuvotellaan vahtimestarin 

kanssa tapauskohtaisesti. 

Hintaan sisältyy Uspenskin kryptan käyttö äänenavausta, pukeutumista ym. varten sekä kirkkosalin 

käyttö alkaen kaksi tuntia ennen konserttia.



LIITE 1

Kaunisniemi

Vuoden 2023 osalta jatketaan kokeiluluontoista hinnaston käyttöä:

Seurakunnan muu oma toiminta (seurakunnan kuorot ym.)

60 €/vrk sisältäen ateriat sekä Kaunisniemen henkilöstön palvelut

160 €/kerta rantasaunan vuokraus itselämmitettynä sisältäen polttopuut ja loppusiivouksen*

20 €/kerta grillipaikan vuokraus sisältäen polttopuut

Ulkopuoliset varaukset

120 €/hlö/vrk tai viikonloppuhinta 235 €/hlö sisältäen ateriat sekä Kaunisniemen henkilöstön

palvelut.

Viikonloppuhinta omassa huoneessa 200 €/hlö.

200 €/kerta rantasaunan vuokraus itselämmitettynä sisältäen polttopuut ja loppusiivouksen* 

300 €/kerta rantasaunan vuokraus esilämmitettynä sisältäen polttopuut ja loppusiivouksen* 

30 €/kerta grillipaikan vuokraus sisältäen polttopuut

Erillinen hinnasto (kokeilu):

- Majoitus ja Jaakobin talon yhteisten tilojen käyttö (seurakunnan muu omatoiminta esim. seurakunnan kuorot) 25 €/hlö

- Majoitus ja Jaakobin talon yhteisten tilojen käyttö (ulkopuolinen toiminta) 55 €/hlö

- Vuodevaatteet 15 €/vuokraus

- Annansali 200€/vuokraus (seurakunnan muu omatoiminta esim. seurakunnan kuorot)*

- Annansali 300€/vuokraus (ulkopuolinen toiminta)*

- Aamiainen 6 €/hlö

- Brunssi 15 €/hlö

- Lounas 13 €/hlö

- Päiväkahvi 4 €/hlö (kahvi ja keksi), 6 €/hlö (kahvi ja leivonnainen)

- Päivällinen (keitto ja salaattipöytä) 13 €/hlö

- Iltapala 6 €

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

*sisältää siivouksen hinnan, joka on hinnastontekohetkellä 90 euroa, mahdolliset muutokset huomioidaan vuokraushinnassa

Kiinteistölautakunta pidättää oikeuden tarkistaa hintoja vuoden 2023 aikana.


