
Helsingin seurakuntien / Meilahden seurakunnan seurakuntatilojen 22

tilapäisen luovutuksen hinnasto 01.01.2014 lukien

 Tilaisuuden laatu             Korvaus toimitilan käytöstä

2014 alv. 24% 2014

1  Yksityiset konsertit (vaatii konserttilipun) (alv 0) (sis. alv.)

 Johanneksen kirkko, Temppeliaukion kirkko, Kallion kirkko,

 Tuomiokirkko 1451,61 288,00 1800,00 A)         *

 Mikael Agricolan kirkko, Paavalin kirkko, Vanha kirkko 1129,03 270,97 1400,00 A)         *

 Tuomiokirkon krypta 806,45 193,55 1000,00 A)         *

 Muut kirkot / Meilahden seurakunta:

yli 500 henkilöä, Meilahden kirkko (jos ohjelmamyynti -20%) 806,45 193,55 1000,00 A)         *

alle 500 henkilöä, Tuomaan kirkko, (jos ohjelmamyynti -20%) 645,16 154,84 800,00 A)         *
alle 500 henkilöä,  Länsi-Pasilan kappeli (jos ohjelmamyynti -20%) 409,84 90,16 500,00 A)   *

2  Ohjelmien harjoitukset ja nauhoitukset

 kirkoissa (veloitus/h) 56,45 13,55 70,00 B)         *
Erikseen sovittava harjoitustunnin hinnoittelu

3  Ulkopuolisten yhdistysten ja taloyhtiöiden, yms.,

 tilaisuudet

 Seurakuntien virastotalon, Kolmas Linja 22 B

  -  valtuuston istuntosali 806,45 193,55 1000,00               

  -  muut kokoushuoneet 161,29 38,71 200,00               

 Kirkot   ( 50 %   yllä olevien  * -merkittyjen kohteiden korvauksista)               

Meilahden kirkon seurakuntasali ja sen aula, Tuomaan kkon salit -25 % 161,29 38,71 200,00               

 Kerhohuoneet 40,32 9,68 50,00               

4  Voimistelusalien vuokraaminen 

 urheiluseuroille ym. (veloitus/h) 16,13 3,87 20,00               

5  Tuotteiden esittelytilaisuudet kerhotiloissa 169,35 40,65 210,00               

6  Merkkipäivät, rippijuhlat, yms., seurakuntasalissa tai vastaava tila 80,65 19,35 100,00               

7  Hää-, kaste- ja muistotilaisuudet (jäsenille 0 €)               
Kirkkoon kuulumattomien hautaansiunaaminen 266,13 63,87 330,00

8  Aatteellisten yhdistysten tilaisuudet, esim., sovitaan erikseen

 - Punaisen Ristin kerhot, Martat               

 - AA-kerhot ja muut vastaavat               

9  Sopimushinta, sovitaan erikseen               

10  Seurakunnan suorittamat lisäpalvelut/ 

 henkilötunti 32,26 7,74 40,00               

 A)  Perusmaksu sisältää yleisvalvonnan 4 tunnin osalta ja korvauksen urkujen käytöstä

 B)  Eri päivinä kuin itse konsertti.

 Konsertit ja muut tilaisuudet, joista peritään sisäänpääsymaksu:

 (Johanneksen, Temppeliaukion, Kallion ja Mikael Agricolan kirkko sekä Tuomiokirkko)

 Sellaisten tilaisuuksien osalta, joissa tähtäimenä on ilmeinen taloudellisen tuloksen tekeminen, vuokra on 

 2.500 euroa + alv. + henkilöstökulut (esim. tunnettujen artistien tai heidän ohjelmatoimistojensa järjestämät konsertit 

 tai muut vastaavat tilaisuudet, joissa peritään yleisöltä sisäänpääsymaksu). 
Jos samana päivänä on kaksi konserttia, niin veloitus on 3.150 euroa + alv.

 Julkisen talouden rahoittamilla yhteisöillä vuokra on 1.250 euroa + alv.+ henkilöstökulut (esim. RSO, HKO, Ooppera). 

HUOM!

 Mikäli peruutus tehdään 14-30 vrk ennen tilaisuutta tilavuokrasta peritään 25 %. Jos varaus perutaan 7-13 vrk ennen 

 tilaisuutta, tilavuokrasta peritään 50 % ja alle 7 vrk ennen tilaisuutta tehdystä peruutuksesta peritään 

 tilavuokra kokonaisuudessaan.
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