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Huoneistojen käyttökorvaukset 1.1.2022 alkaen toistaiseksi

Hinnasto 1

Mikäli tila varataan myös valmistelupäiväksi, valmistelupäivältä veloitetaan hinnaston mukainen
käyttökorvaus.

Tilaisuus

Seurakuntasalit ja
seurakuntatalot
sekä
seurakuntakodit

Koskelan
seurakuntatalon
alakerta

Kastekahvit

119

119

88

157

157

78

78

78

Häät

119

119

88

157

157

78

78

78

Muistotilaisuudet

119

119

88

157

157

78

78

78

Muut perhejuhlat

119

119

88

157

157

78

78

78

Kokoukset, koulutukset

172

172

88

207

207

78

78

78

Myyjäiset

172

172

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Pöytäliinat
(pöytäliinavuokra)

35

35

35

35

35

35

35

35

Ruoka /
kahvitarjoilu

Ruoka /
kahvitarjoilu

Ruoka /
kahvitarjoilu

Kahvitarjoilu

Ruoka /
kahvitarjoilu

Tarjoilutilaus /
pitopalvelu

Puistopuutarhurin
Vanha pappila
Vanha pappila,
Oulujoen pappila
Vanha pappila,
-talo
juhlahuoneisto (66 Rovastinsali (16 + 6
(70 hlö)
Sipiläsali (16 hlö)
Kajaanintie 1
hlö)
hlö)

Kahvitarjoilu
Kahvitarjoilu
Ruokatarjoilu
Ruokatarjoilu
(pyydä lisätietoja) (pyydä lisätietoja)

Vanha pappila,
Jössensali (8 hlö)

Kahvitarjoilu

Ohjeet toimitilojen käytöstä
1. Oulun ev.lut. seurakuntien toimitilat on tarkoitettu seurakuntalaisten käyttöön. Oulun seurakuntien
jäsenet voivat varata niitä veloituksetta seuraaviin kirkollisiin perhejuhliin: hautaan siunaamiseen
liittyvä muistotilaisuus, kastejuhla, rippijuhla ja hääjuhla. Muiden juhlien (esim.
syntymäpäiväjuhlat) osalta tulee maksaa korvaus tilojen käytöstä. Myös tilojen keittiöt
astioineen ovat käytettävissä ohjeiden mukaisesti.
2. Muistotilaisuudesta, kastejuhlasta, rippijuhlasta ja hääjuhlasta ei peritä käyttömaksua, jos henkilö,
jota varten tila varataan on Oulun ev.lut. seurakuntien jäsen eli kuuluu Oulun
tuomiokirkkoseurakuntaan, Haukiputaan, Karjasillan, Kiimingin, Oulujoen, Oulunsalon tai Tuiran
seurakuntaan.
3. Toimitiloja voivat vuokrata perhejuhlia varten myös muut kuin Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenet
yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymillä hinnoilla. Seurakuntien toimitiloissa järjestettävien
perhejuhlien tulee sisällöltään olla sopusoinnussa kirkon toimintaperiaatteiden kanssa.
4. Tilavaraukset tehdään seurakunnan kirkkoherranvirastosta. Kun perhejuhla järjestetään Juuman,
Lämsänjärven, Suvelan, Loiston tai Rokuan leirikeskuksessa, varaus tehdään ensisijaisesti
sähköisellä lomakkeella.
5. Tilavarauksen peruutuksen voi tehdä 14 vuorokautta ennen tilaisuutta ilmaiseksi, sen jälkeen
peritään 50 % tilan hinnaston mukaisesta hinnastosta.
6. Tilojen käytöstä sovitaan kirkkoherranvirastossa. Pääsääntöisesti tilat ovat käytettävissä klo 21.00
saakka. Muusta aikataulusta ja esim. tavaroiden toimittamisesta voidaan sopia erikseen.
7. Juhlamaljan kohottaminen seurakunnan tiloissa on mahdollista, muutoin alkoholitarjoilua ei sallita.
8. Pitopalvelun käytöstä on erilliset ohjeet.
9. Tilaisuuden järjestäjä on velvollinen tutustumaan ennen tilaisuutta tilakohtaiseen
pelastussuunnitelmaan seurakuntamestarin avustuksella.
10. Tilaisuuden järjestäjä sitoutuu vastaamaan mahdollisista vahingoista ja esimerkiksi esineiden
häviämisestä.

