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TILOJEN VUOKRAMAKSUT 1.1.2018 alkaen (sis. alv)
- hyväksytty kirkkoneuvostossa 19.9.2017 § 128
Pornaisten
seurakunnan
jäsen

Pornaisten
sotaveteraani ja
puoliso

Muun seurakunnan jäsen tai
väestörekisteriin
kuuluva

Seurakuntasali + keittiö

180

0

355

Takkahuone + pikku
keittiö

130

0

255

Kirkon Wanha Sali

70

0

135

270

0

540

220

0

440

Päivävuokra
(klo 7-22.30 välisenä
aikana)

Vuorokausivuokra (pe
klo 16 – la klo 22.30
välinen aika)
Seurakuntasali + keittiö
Takkahuone + pikku
keittiö
Pöytäliinojen vuokra
Kaitaliinojen vuokra
Astialiinojen vuokra

6,50 euroa / kpl
4,25 euroa / kpl
3,25 euroa / kpl

Mikäli kyseessä on tilaisuus, jonka järjestää seurakunnan ulkopuolinen toimija ja kyse on kaikille
seurakuntalaisille avoimesta tilaisuudesta, niin maksua ei peritä.
Mikäli kyse on rajatulle joukolle tarkoitetusta tilaisuudesta, niin maksuvapautuksesta päätetään kirkkoherran
harkinnan mukaan.
Isojärven leirikeskuksen vuokraus tapahtuu Pornaisten kunnan vapaa-ajan toimen kautta. Isojärven
hinnaston vahvistaa leiritoimikunta.
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Tilavuokrauksen käyttöehtoja:
1. Kaikista tilaisuuksista seurakunnan tiloissa veloitetaan vuokramaksu (ulkoinen/sisäinen) PAITSI
kastetilaisuus välittämättä seurakunnan jäsenyydestä. Mikäli kaste- ja vihkitilaisuus järjestetään
seurakuntasalissa samanaikaisesti, tilavuokraa ei peritä.
2. Mikäli kyseessä on tilaisuus, jonka järjestää seurakunnan ulkopuolinen toimija ja kyse on kaikille
seurakuntalaisille avoimesta tilaisuudesta, niin maksua ei peritä. Mikäli kyse on rajatulle joukolle
tarkoitetusta tilaisuudesta, niin kirkkoherra päättää maksuvapautuksesta harkinnan mukaan.
3. Kirkon Wanha Sali on vuokrattava vain perhejuhliin ja muistotilaisuuksiin.
4. Päivävuokraus kello 7 – 22.30 välillä yhden vuorokauden sisällä.
5. Vuorokausivuokra tarkoittaa edellisenä päivänä klo 16 alkavaa (paikalla klo 16 – 22.30) ja
päävuokrauspäivää klo 22.30 asti (paikalla klo 7-22.30).
6. Vuokraajalla on käytettävissään seurakunnan pöytäliinoja. Seurakunta laskuttaa jokaisesta käytetystä
pöytäliinasta vuokraajaa hinnaston mukaan. Avattu mankeloitu pöytäliina tulkitaan käytetyksi.
Vuokraaja täyttää tilavuokralomakkeeseen käyttämänsä pöytäliinojen määrän sekä astialiinojen määrän
(keittiöpyyheliinat, pienet liinat).
7. Seurakunnan tiloissa järjestettäviä juhlia koskevat lisäksi seuraavat säännöt:
- alkoholijuomia ei seurakunnan tiloissa saa tarjoilla
- vuokraajan on jätettävä tilat EHDOTTOMASTI siihen kuntoon, kun ne oli vastaanotettaessa
- mikäli tilat eivät ole siivottu tilaisuuden jälkeen, seurakunta laskuttaa 50 euroa / tuntia ylimääräisestä
siivouksesta, siivoamattomuus todetaan ja kuvataan seurakunnan toimesta
- rikkoontuneet astiat laskutetaan vuokraajalta, rikkoontunut astia on 15 euroa kappale, rikkoontuneiden
määrän vuokraajan ON ILMOITETTAVA tilavuokralomakkeessa
- tanssihäitä ei seurakunnan tiloissa voi järjestää
- vuokraaja täyttää vuokrausta tiloistaan AINA tilavuokralomakkeen ja palauttaa ne tilaisuuden jälkeen
välittömästi kirkkoherranviraston postilaatikkoon tai jättää välikeittiön pöydälle, ellei toisin ohjeisteta
- vuokraaja huolehtii tilojen lukituksista pois lähtiessä, ellei toisin ole sovittu
- vuokraajan on huolehdittava että varauloskäynnit on avattuna lukituksista tilaisuuden aikana ja
lukitaan pois lähtiessä

