TILOJEN VUOKRAUS
Vuokrattava tila (ma-la klo 9-18)

Hinta
€/5 h

Alennettu Lisätunnit
hinta* €/alkava tunti

Alennettu
hinta*

Tilakohtaiset tiedot

Suomalainen seurakuntakoti (Lundinkatu 5, 06100 Porvoo)
Seurakuntasali (juhlasali)
Pikkusali
Kahvio + keittopiste

Taivaskappeli
Neuvotteluhuone 1
Neuvotteluhuone 2
Neuvotteluhuone 1+2
Neuvotteluhuone 3
Musiikkihuone

180,00
70,00
55,00

135,00

50,00
40,00
40,00
65,00
75,00
65,00

37,50

52,50
41,25

30,00
30,00
48,75
56,25
48,75

50,00
30,00
30,00

37,50

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

22,50

22,50
22,50

22,50
22,50
22,50
22,50
22,50

205 m2 (tuolijärjestelmä 200 hlöä, pöytäjärjestelmä max. 147 hlöä)
52 m2 (tuolijärjestelmä n. 30 hlöä, pöytäjärjestelmä 30 hlöä)
38,5 m2 (23 hlöä). Voi vuokrata omatoimiseen käyttöön. Tila soveltuu
esim. kahvinkeittoon, kahvileipien lämmittämiseen, paistamiseen ja esille
laittoon. Ei ruoanvalmistukseen. Kahviossa voi pitää pienimuotoisia
kokouksia. Varustus mm. kahviastiasto n. 100 hengelle,
suurtaloustiskikone, kotitalousuuni, mikroaaltouuni, kahvinkeitin, 2
vedenkeitintä, termoskannuja sekä erilaisia tarjoiluastioita.
67,5 m2 (45 hlöä)
20,6 m2 (10 hlöä)
16,7, m2 (8 hlöä)
37,3 m2 (18 hlöä)
33,9 m2 (16 hlöä)
51,7 m2 (33 hlöä) Huom! Varaukset kanttorien kautta.

Ruotsalainen seurakuntakoti (Runeberginkatu 24, 06100 Porvoo)
Iso sali
Yläkerran huone
Café Ankaret
+ alakerran keittiö

Alakerran huone

155,00
65,00
85,00

116,25
48,75

50,00
30,00
30,00

37,50
22,50

100,00

63,75
75,00

30,00

22,50
22,50

55,00

41,25

30,00

22,50

157 m2, 174 m2 (tuolijärjestelmä 200 hlöä, pöytäjärjestelmä 160 hlöä)
37 m2 (30 hlöä)
71 m2, 81 m2 (48 hlöä). Kahviastiasto 100+50+30 hengelle sekä
ruokalautaset ja aterimet n. 50 hengelle.
Voi vuokrata omatoimiseen käyttöön. Tila soveltuu esim. kahvinkeittoon,
kahvileipien lämmittämiseen, paistamiseen ja esille laittoon. Keittiön
varustukseen kuuluu astianpesukone, liesi, uuni ja mikroaaltouuni,
kahvinkeitin ja vedenkeitin, termoksia sekä erilaisia tarjoiluastioita.
48 m2 (30 hlöä)

*Oman seurakunnan jäsenet saavat 25 %:n alennuksen tilavuokrasta seurakunnan tiloissa pidettävästä hääjuhlasta, katso tarkemmat tiedot:
https://www.porvoonseurakunnat.fi/yleistietoa-tilojen-vuokrauksesta-seka-vuokraehdot/
Porvoon seurakuntien jäsenen muistoksi järjestettävän muistotilaisuuden tilavuokrasta myönnetään niin ikään 25 %:n alennus.

Vuokrattava tila (ma-la klo 9-18)

Hinta
€/5 h

Alennettu Lisätunnit
hinta* €/alkava tunti

Alennettu
hinta*

Tilakohtaiset tiedot

Gammelbackan seurakuntakeskus (Viertotie 1, 06400 Porvoo)
Kappeli
Seurakuntasali + kappeli
Aulatila
Kartanosali
Sivuhuoneet
Sauna ja takkahuone
Takkahuone
Pienkeittiö (yhteiskäyttötila)

45,00
160,00
90,00
55,00
70,00
45,00
25,00

22,50

18,75

30,00
50,00
30,00
30,00
30,00
15,00
15,00

52,50

30,00

22,50

33,75
120,00
67,50
41,25
52,50
33,75

37,50
22,50
22,50
22,50
11,25
11,25

75,5 m2 (25 - 30 hlöä)
190 m2 (tuolijärjestelmä max. 170 hlöä, pöytäjärjestelmä 120 – 170 hlöä)
137 m2 (n. 60 hlöä)
65 m2 (tuolijärjestelmä 40 – 45 hlöä, pöytäjärjestelmä 35 hlöä)
91 m2 (25 hlöä)
38,5 m2 (6 – 10 hlöä)
38,5 m2 (6 – 10 hlöä)
Ei erillisveloitusta, varattavissa salivarauksen yhteydessä. Pienkeittiö sopii
omatoimiseen kahvinkeittoon ja kahvileivän esille laittoon, mutta ei
ruoanvalmistukseen. Pienkeittiössä on kotitalousliesi ja –uuni, -jääkaappi
sekä –tiskikone. Varustukseen kuuluu myös mikroaaltouuni, vedenkeitin,
kahvinkeitin 2:lla pannulla, kahviastiasto 50 henkilölle, 2
pumpputermosta kahville, 1 pumpputermos vedelle sekä erilaisia
tarjoiluastioita.

Sillanmäentupa (Välikatu 19, 06100 Porvoo)
70,00

Vuokrattavissa kirkollisiin tilaisuuksiin. Soveltuu esim. kastetilaisuuksien
ja muistotilaisuuksien omatoimiseen järjestämiseen (max. n. 30 hlöä).
Sillanmäentuvan vuokraaja hoitaa mahdolliset tarjoilut omatoimisesti.
Omatoimisiin tilaisuuksiin voi myös tilata seurakuntayhtymän Ruoka-,
juhla- ja kokouspalveluilta tuotteita noutona (kahvileipätuotteita, ei
lämpimiä)

Tuomiorovastin pappila (Suomenkyläntie 6, 06100 Porvoo)
Upean kiinteistön päärakennuksen sali, ruokasali ja keittiö vuokrataan
kaikki yhdessä omatoimiseen käyttöön. Sali max. 60 hlöä, ruokasali max.
24 hlöä. Keittiön varustukseen kuuluu mm. liesi ja uuni, erillinen uuni,
mikroaaltouuni, suurkeittiötason astianpesukone, jääkappi,
jääkappipakastin, kahvinkeitin ja vedenkeitin, termoksia, erilaisia
tarjoiluastioita sekä kahvi- ja ruoka-astiasto 100 hengelle.
*Oman seurakunnan jäsenet saavat 25 %:n alennuksen tilavuokrasta seurakunnan tiloissa pidettävästä hääjuhlasta,
ŬĂƚƐŽƚĂƌŬĞŵŵĂƚƚŝĞĚŽƚ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉŽƌǀŽŽŶƐĞƵƌĂŬƵŶŶĂƚ͘ĨŝͬǇůĞŝƐƚŝĞƚŽĂͲƚŝůŽũĞŶͲǀƵŽŬƌĂƵŬƐĞƐƚĂͲƐĞŬĂͲǀƵŽŬƌĂĞŚĚŽƚͬ
Porvoon seurakuntien jäsenen muistoksi järjestettävän muistotilaisuuden tilavuokrasta myönnetään niin ikään 25 %:n alennus.
Sali
Ruokasali
Keittiö

260,00

195,00

50,00

37,50

TILOJEN VUOKRAAMINEN AJAN MA‐LA KLO 9‐18 ULKOPUOLELLA
Tilat voi lähtökohtaisesti vuokrata maanantaista lauantaihin klo 9‐18. Muina aikoina eri sopimuksesta lisäveloituksella + 100 %.

MUUT MAHDOLLISET KORVAUKSET TILAVUOKRAUKSEN YHTEYDESSÄ
Av‐laitteet, €/laite

25,00

Kruunukynttilät, €/kpl
Pöytäliinat, €/kpl
koko
Evolin

suuri
pieni

2,50
8,50
6,00
5,00

Kannettava tietokone, datatykki, 65'' suurnäyttö (Suom. srk‐koti
Juhlasali/Pikkusali). EI internetyhteyttä.
Hinta sisältää liinoituksen ja pesun.
Hinta sisältää liinoituksen ja pesun.
Kyseessä on kertakäyttöliina. Hinta sisältää liinoituksen.

Kukka‐asetelmat laskutetaan valitun asetelman mukaan + toimitusmaksu 25 % kukkien hankintahinnasta.
Mahdollisten lisäastioiden vuokraamista omatoimisiin tilaisuuksiin voi tiedustella johtavalta emännältä.
Astiavuokrausta ei ole saatavilla Ruoka-, juhla- ja kokouspalvelujen kesä- ja joulutaukojen aikana.

MUUT VAHTIMESTARIPALVELUT TILAN VARAUKSEN AJAKSI (minimi 2 h)
Hinta

Aika

€/h/vahtim.

25,00
40,00
48,00
96,00

Maanantai ‐ lauantai (klo 20 asti)
Arkisin klo 20 jälkeen
Sunnuntaisin ja pyhäpäivisin (klo 20 asti) sekä lauantaisin/arkipyhien aattoina klo 20 jälkeen
Sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 20 jälkeen

KIRKKOJEN JA KAPPELEIDEN VUOKRAUS
KIRKOLLISTEN TOIMITUSTEN
YHTEYDESSÄ

Vihkimistilaisuudet

Tuomiokirkko
Pikkukirkko
Gammelbackan seurakuntakeskus
Suomalaisen seurakunnan Taivaskappeli
Näsinmäen siunauskappeli

Hautaan siunaukset

Oman seurakunnan
Ei-jäsen
jäsen*
Veloituksetta
440
Veloituksetta
320
Veloituksetta
200
Veloituksetta
150
Ei käytössä kyseiseen tarkoitukseen.

Ev.lut. kirkon jäsen**
440
320
Veloituksetta
150
Veloituksetta

Muu
440

320
200
150
200

* Vihkimistilaisuus on veloitukseton oman seurakunnan
jäsenelle. Oman seurakunnan jäseneksi katsotaan myös ev.lut.
kirkon jäsen, joka on entinen Porvoon seurakuntien jäsen tai
jonka vanhempi asuu Porvoossa ja on seurakunnan jäsen.
Pariskunnasta jommankumman on oltava yllä mainittujen
kriteerien mukaisesti jäsen, jotta tilavuokraa ei peritä. Samaa
periaatetta sovelletaan myös avioliiton siunaamisiin.

** Oman seurakunnan jäsenen hautaan
siunauksesta ei peritä tilavuokraa.

KONSERTIT, MUUT ESIINTYMISET JA TILAISUUDET
Alla olevassa taulukossa esitellään ne hinnat, jotka peritään kun Tuomiokirkko tai Pikkukirkko vuokrataan konsertteihin tai muihin esiintymisiin ja tilaisuuksiin,
sekä konserttien ja muiden esiintymisten harjoituksiin, nauhoituksiin tai levytyksiin.
Huom! Tilan vuokraaja vastaa soitinten virityskustannuksista, jos tiloissa olevia soittimia halutaan käyttää esiintymisissä.
HINTA, €/alkava tunti
Maksuttomat tilaisuudet/Vapaa pääsy (kun
kirkko varataan sellaista tilaisuutta varten johon
vapaa pääsy tai jossa myydään vapaaehtoisia
ohjelmalehtisiä)

Maksulliset, ei-seurakunnalliset tilaisuudet
ansaitsemistarkoituksessa (Korkeampaa
vuokraa peritään tilaisuuksista, joihin myydään
pääsylippuja tai pakollisia ohjelmalehtisiä)

Porvoon
tuomiokirkko
80
100

Porvoon
tuomiokirkko
225
340

Pikkukirkko
60
70

Pikkukirkko
100
125

120

80

450

150

240

160

900

300

PERUUTUSMAKSU

200 €

AIKA
Maanantai - lauantai (klo 20 asti)
Arkisin klo 20 jälkeen
Sunnuntaisin ja pyhäpäivisin (klo 20 asti) sekä lauantaisin/arkipyhien
aattoina klo 20 jälkeen
Sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 20 jälkeen

Veloitetaan jos tilavarausta ei ole peruutettu ehtojen mukaisesti. Ks. Kirkkojen ja kappeleiden vuokraamista koskevat ohjeet:
https://www.porvoonseurakunnat.fi/wp-content/uploads/2017/01/Kirkkojen-ja-kappeleiden-vuokraus_nettiversio.pdf

