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Porvoon seurakuntien ja
seurakuntayhtymän tiloja ja palveluita
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1. Leiri- ja kurssimaksut, seurakunnallinen toiminta
RIPPIKOULUJEN LEIRIMAKSUT (hinta sisältää täyshoidon)
Omien seurakuntien jäseniltä
Muiden seurakuntien jäseniltä

15,00 €/vrk/henkilö
35,00 €/vrk/henkilö

MUUT SEURAKUNNALLISEN LEIRITOIMINNAN MAKSUT (hinta sisältää täyshoidon)
Nuorisotyön, diakoniatyön, perhetyön, lapsityön järjestämät leirit, perheellisten
parisuhdeviikonloput
Muut leirit
(esim. retriitit, aikuistyön leirit ja parisuhdeviikonloput)

19,00 €/vrk/aikuinen

alle 15 osallistujaa
yli 15 osallistujaa

PÄIVÄRETKET JA -TILAISUUDET (hinta sisältää aamupalan, lounaan ja välipalan)

12,00
55,00
75,00
35,00
55,00

€/vrk/lapsi 4–14 v.*
€/vrk/Porvoon seurakuntien jäsen
€/vrk/muu henkilö
€/vrk/Porvoon seurakuntien jäsen
€/vrk/muu henkilö

10,00 €/aikuinen
6,00 €/lapsi 4–14 v.*

* Leiri-/retkivuonna 15 vuotta täyttäviltä veloitetaan täysi hinta.
MAJOITUS
Majoitus leirityypistä riippuen ryhmähuoneissa (rippikoulut). Erikseen sovittaessa on mahdollisuus saada huone yhden tai kahden hengen käyttöön esim.
retriiteissä tai parisuhdeviikonloppuina.
VUODEVAATTEET
Hintoihin ei sisälly vuodevaatteita vaan leiriläiset tuovat itse omat vuodevaatteensa ja pyyhkeensä.
LAPSIA KOSKEVAT MAKSUT
Sisarusalennusta ei sovelleta leirimaksuissa. Leiri-/retkivuonna 15 vuotta täyttäviltä veloitetaan täysi hinta.
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2. Kerhomaksut
Maksu
Päiväkerhot
Päiväkerhot
Päiväkerhot
Avoimet päiväkerhot
Iltapäiväkerhot

päivää/viikko
1
2
3
1
5

2 tunnin kerhot

Laskutuksessa noudatetaan Porvoon kaupungin linjausta
maksuttomuudesta
Ei maksua
Laskutuksessa noudatetaan Porvoon kaupungin
vahvistamia hintoja.

Kesäkerhot
sis. lounasruokailun seurakuntakodissa/-keskuksessa ma–pe
ilman ruokailua ma–pe

•
•
•
•
•

•
•
•
•

3 tunnin kerhot

Maksu €/viikko
15,00
10,00

ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINNAN EHDOT
Laskutuksessa noudatetaan Porvoon kaupungin vahvistamia hintoja.
Kuukausimaksu vahvistetaan pisimmän kerhoajan mukaan ja se koskee koko kuukautta.
Koulujen loma-ajat tai kuukausien pituus eivät vaikuta maksun suuruuteen.
Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu ao. toimintaan.
Maksusta peritään puolet, jos ao. toimintaa järjestetään enintään 10 päivänä tai lapsi ei
sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan yli 10 päivänä kyseisen kuukauden aikana.
Jos sairauspoissaolo toiminnasta jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä.
Sairauspoissaoloista tulee esittää sairaustodistus.
Jos lapsi jostakin muusta syystä kuin sairauden vuoksi on poissa toiminnasta koko
kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
Kirjallinen irtisanoutuminen perusteluineen tulee toimittaa kerhonohjaajalle.
Irtisanomisaika on yksi kokonainen kalenterikuukausi.
Lisätietoja koululaisten iltapäivätoiminnasta saa Porvoon kaupungin nettisivuilta.
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3. Seurakuntayhtymän ruoka-, juhla- ja kokouspalvelut
Seurakuntalounaat

Lounashinnat
aikuinen
työtön
+ lapsi aikuisen seurassa
joulu- ja pääsiäislounas

7,50
3,00
2,50
9,50

€
€
€
€

Lounaat maksetaan paikan päällä, ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Lounaita järjestetään ympäri vuoden, lukuun ottamatta kesä- ja joulutaukoja sekä
juhlapyhiä.
Ruoka-, juhla- ja kokouspalveluita tarjoavat mm. seurakuntien yhteistyökumppanit, Tmi Petteri Uuttu ja Porvoo Foods Oy, kts. yhteystiedot s. 13. Hintoja
tiedusteltava heiltä.
Omatoimitilaisuuksissa käytettävissä ainoastaan omatoimitilan astiat. Astiavuokrausta ei ole saatavilla erikseen. Mikäli tarvitaan laajempaa
keittiöpalvelua*, kuin omatoimikeittiössä on mahdollista, on siitä sovittava Tmi Petteri Uutun kanssa. Tämä saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia.
*Koskee seurakuntakotia Lundinkatu 5:ssä ja seurakuntakeskusta Gammelbackassa.
RUOKA-, JUHLA- JA KOKOUSPALVELUJEN VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT
Seurakuntayhtymä ei tuota itsenäisesti ruoka-, kahvi- ja kokouspalveluita tilavarausten yhteydessä. Tilavaraukset tehdään kirkkoherranvirastoon
(henkilömäärä, mahdolliset vahtimestarin lisäpalvelut). Yrittäjillä on oikeus määritellä itsenäisesti ruoka-, juhla- ja kokouspalvelujen varaus- ja
peruutusehdot. Seurakuntayhtymä ei velvoita käyttämään yhteistyökumppanien palveluita.

5

Ulkoiset, asiakkailta veloitettavat maksut
HINNASTO, voimassa 1.1.2022 alk.

4. Tilojen vuokraus
Porvoon seurakuntayhtymällä ja sen seurakunnilla on Porvoon tuomiokirkon ja Pikkukirkon lisäksi käytössään seurakuntatyön tukena muun muassa
kappeleita, seurakuntakoti keskustassa sekä seurakuntakeskus Gammelbackassa, joiden tilat ovat vuokrattavissa esimerkiksi kaste- ja muistotilaisuuksiin
sekä hääjuhliin. Mukava Sillanmäen tupa on erinomainen tila esimerkiksi kastetilaisuuksiin, kun taas upean, peruskorjatun Tuomiorovastin pappilan tiloissa
onnistuu jopa pienten hääjuhlien järjestäminen. Seurakuntakodissa on myös kokouksiin ja erilaisiin tapahtumiin sopivia vuokratiloja. Monia tiloja voi myös
vuokrata konsertteihin ja muihin tapahtumiin. Lisätietoja tiloistamme löytyy nettisivuiltamme, https://www.porvoonseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat.
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4.1. Suomalainen seurakuntakoti (Lundinkatu 5, 06100 Porvoo)
Vuokrattava tila
(ma–la klo 9–18)
Seurakuntasali, iso
Pikkusali
Kahvio + keittopiste

Taivaskappeli
Neuvotteluhuone 1
Neuvotteluhuone 2
Neuvotteluhuone 1–2
Neuvotteluhuone 3
Musiikkihuone
Alusta (nuorisotila)*

hinta
hinta
hinta
lisätunnit
oma jäsen ev.lut jäsen muu ei-jäsen
€ /alkava
€/5 h
€/5 h
€/5 h
tunti
160,00
200,00
300,00
35,00
80,00
100,00
200,00
20,00
45,00
60,00
90,00
20,00

70,00
40,00
40,00
45,00
50,00
55,00
35,00

100,00
55,00
55,00
60,00
65,00
70,00
50,00

200,00
90,00
90,00
95,00
100,00
105,00
85,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

Tilakohtaiset tiedot

205 m2 (pöytäjärjestelmä max. 120 hlöä)
52 m2 (pöytäjärjestelmä 24 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) TARJOILU EI SALLITTU
20,6 m2 (10 hlöä)
16,7 m2 (8 hlöä)
37,3 m2 (18 hlöä)
33,9 m2 (16 hlöä) kahvinkeittomahdollisuus
51,7 m2 (33 hlöä) Huom! Varaukset kanttorien kautta.
100 m2, (20 hlöä) kahvinkeittomahdollisuus

Muina aikoina
+ 100 %**
Varaus 5 h, hintoihin sisältyy vahtimestaripalvelu (2 h, sis. tilan etukäteisjärjestelyt ja siivous). Vahtimestarin lisäpalvelut 63 €/h/vahtimestari.
OMATOIMIVARAUKSENA (ei sis. vahtimestaripalvelua) tilavuokra -25 %. Kirkollisen toimituksen yhteydessä kahvitilaisuus on oman seurakunnan jäsenelle
maksuton omatoimivarauksena. Mikäli tarvitaan vahtimestaripalvelua, tilavuokra kahvitilaisuuden ajalta -50 %.
*Alusta vuokrataan ainoastaan omatoimitilaisuuksiin.
**Konfirmaatioiden osalta noudatetaan viikonpäivästä riippumatta ma-la 9–18 hinnastoa.
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4.2 Gammelbackan seurakuntakeskus (Viertotie 1, 06400 Porvoo)
Vuokrattava tila

hinta
hinta
hinta
lisätunnit
oma jäsen
ev.lut. jäsen muu ei-jäsen € / alkava
(ma–la klo 9–18)
€/5 h
€/5 h
€/5 h
tunti
Seurakuntasali + kappeli
160,00
200,00
300,00
35,00
(voidaan jakaa
tarvittaessa)
Aulatila
80,00
100,00
200,00
25,00
Kartanosali
65,00
85,00
160,00
20,00
Muut huoneet
52,50
70,00
105,00
20,00
Pienkeittiö
(yhteiskäyttötila)
Muina aikoina
+ 100 % *

Tilakohtaiset tiedot

190 m2 (tuolijärjestelmä max. 170 hlöä, pöytäjärjestelmä
120–170 hlöä)
137 m2 (n. 60 hlöä)
65 m2 (pöytäjärjestelmä 30 hlöä)
erikokoisia
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
pannulla, kahviastiasto 50 henkilölle, 2 pumpputermosta
kahville, 1 pumpputermos vedelle sekä erilaisia tarjoiluastioita.

Varaus 5 h, hintoihin sisältyy vahtimestaripalvelu (2 h, sis. tilan etukäteisjärjestelyt ja siivous). Vahtimestarin lisäpalvelut 63 €/h/vahtimestari.
OMATOIMIVARAUKSENA (ei sis. vahtimestaripalvelua) tilavuokra -25 %. Kirkollisen toimituksen yhteydessä kahvitilaisuus on oman seurakunnan jäsenelle
maksuton omatoimivarauksena. Mikäli tarvitaan vahtimestaripalvelua, tilavuokra kahvitilaisuuden ajalta -50 %.
*Konfirmaatioiden osalta noudatetaan viikonpäivästä riippumatta ma-la 9–18 hinnastoa.
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4.3. Sillanmäen tupa (Välikatu 19, 06100 Porvoo) (vain omatoimitilaisuuksiin)
Vuokrattava tila
(ma–la klo 9–18)

Muina aikoina
+ 100 % *

hinta
hinta
hinta
lisätunnit
Tilakohtaiset tiedot
oma jäsen
ev.lut jäsen
muu ei-jäsen € / alkava
€/5 h
€/ 5 h
€/ 5 h
tunti
80,00
100,00
200,00
30,00 Vuokrattavissa kirkollisiin tilaisuuksiin. Soveltuu esim.
kastetilaisuuksien ja muistotilaisuuksien omatoimiseen
järjestämiseen (max. n. 30 hlöä). Sillanmäen tuvan vuokraaja
hoitaa mahdolliset tarjoilut omatoimisesti.

* Konfirmaatioiden osalta noudatetaan viikonpäivästä riippumatta ma-la 9–18 hinnastoa.
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4.4. Tuomiorovastin pappila (Suomenkyläntie 6, 06100 Porvoo) (vain omatoimitilaisuuksiin)
Vuokrattava tila
(la-su klo 9–18)
Sali ja keittiö
Muina aikoina + 100 %
erillisellä sopimuksella

hinta
hinta
hinta
lisätunnit
Tilakohtaiset tiedot
oma
ev.lut jäsen muu ei-jäsen
€ / alkava
jäsen
€/ 5 h
€/ 5 h
tunti
€/5 h
200,00
250,00
350,00
50,00 Upean kiinteistön päärakennuksen sali ja keittiö vuokrataan
yhdessä omatoimiseen käyttöön. Henkilömäärä max. 40.
Keittiön varustukseen kuuluu mm. liesi ja uuni, erillinen uuni,
mikroaaltouuni, suurkeittiötason astianpesukone, jääkaappi,
jääkaappipakastin, kahvinkeitin ja vedenkeitin, termoksia,
erilaisia tarjoiluastioita sekä kahvi- ja ruoka-astiasto.
Vuokraajan käytettävissä myös muita pienempiä tiloja, mutta EI
TARJOILUUN.
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5 Kirkot ja kappelit
Porvoon seurakuntayhtymällä ja sen seurakunnilla on käytössään seurakuntatyön tukena Porvoon tuomiokirkon ja Pikkukirkon lisäksi kappeli
Gammelbackan seurakuntakeskuksessa ja Taivaskappeli Suomalaisessa seurakuntakodissa, joita voi varata kirkollisia toimituksia varten. Näsinmäen
siunauskappeli palvelee ensisijaisena tilana hautaustoimituksissa. Rauhallisesta Gammelbackan seurakuntakeskuksesta löytyy erityisen maininnan arvoinen
valoisa kappeli, joka sopii hyvin kaikkiin kirkollisiin toimituksiin, myös siunaustilaisuuksiin. Gammelbackan seurakuntakeskukseen on myös esteetön kulku ja
sieltä löytyy runsaasti pysäköintitilaa.
Tunnelmaltaan kirkot ovat myös sopivia tiloja hengellisen musiikin esittämiselle, minkä takia Tuomiokirkko ja Pikkukirkko ovat vuokrattavissa erilaisiin
esiintymisiin.

5.1 Kirkkojen ja kappeleiden vuokraus kirkollisiin toimituksiin
KIRKOLLISTEN TOIMITUSTEN YHTEYDESSÄ
(vihkimiset*, kasteet, hautaan
siunaamiset**)
Tuomiokirkko
Pikkukirkko
Gammelbackan seurakuntakeskus
Suomalaisen seurakuntatalon Taivaskappeli
Näsinmäen siunauskappeli***

Oman seurakunnan
jäsen
Veloituksetta
Veloituksetta
Veloituksetta
Veloituksetta
Veloituksetta

Ev.lut jäsen
360,00
260,00
200,00
100,00
Veloituksetta

Muu ei-jäsen
460,00
360,00
300,00
200,00
200,00

*Pariskunnasta jommankumman on oltava joko Porvoon suomalaisen seurakunnan tai Borgå domkyrkoförsamlingin jäsen, jotta tilavuokraa ei peritä. Samaa
periaatetta sovelletaan myös avioliiton siunaamisiin.
** Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien hautaan siunaaminen asuinpaikkakunnasta riippumatta on maksutonta. Tilojen käyttö kirkkoon
kuulumattomien hautaamiseen voi olla maksullista.
*** Siunauskappeli käytössä vain hautaan siunaamiseen.
Kirkkojen tilavuokra sisältää perussiivouksen sekä yhden vahtimestarin paikallaolon kiinteistönomistajan edustajan roolissa koko tilaisuuden ajan.
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5.2 Konsertit, muut esiintymiset ja tilaisuudet
Alla olevassa taulukossa esitellään ne maksut, jotka peritään, kun Tuomiokirkko tai Pikkukirkko vuokrataan konsertteihin tai muihin esiintymisiin ja
tilaisuuksiin, sekä konserttien ja muiden esiintymisten harjoituksiin, nauhoituksiin tai levytyksiin. Vuokraaja vastaa itse tapahtumajärjestäjän velvoitteista.
Huom! Tilan vuokraaja vastaa soitinten mahdollisesta virityskustannuksista, jos tiloissa olevia soittimia halutaan käyttää esiintymisissä.
HINTA, €/alkava tunti
Maksuttomat tilaisuudet/Vapaa pääsy
Maksulliset, ei-seurakunnalliset tilaisuudet
(kun kirkko varataan sellaista tilaisuutta
ansaitsemistarkoituksessa (korkeampaa
varten johon vapaa pääsy tai jossa
vuokraa peritään tilaisuuksista, joihin
myydään vapaaehtoisia ohjelmalehtisiä)
myydään pääsylippuja tai pakollisia
ohjelmalehtisiä)
Porvoon tuomiokirkko
Pikkukirkko *
Porvoon tuomiokirkko Pikkukirkko*
AIKA
120,00
90,00
300,00
130,00 ma-la klo 9–20
200,00
140,00
500,00
240,00 muina aikoina, pyhinä sekä pyhien aattoina

*Porvoon tuomiokirkon yhteydessä Pikkukirkon vuokraaminen sosiaalitilaksi - 50 % /alkava tunti.
Kirkkojen tilavuokra sisältää perussiivouksen sekä yhden vahtimestarin paikallaolon kiinteistönomistajan edustajan roolissa. Vuokraaja vastaa itse
tapahtumajärjestäjän velvoitteista, kuten järjestyksenvalvonnan järjestämisestä.
PERUUTUSMAKSU 200 € veloitetaan jos tilavarausta ei ole peruutettu ehtojen mukaisesti.
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6 Muut maksut
Av-laitteet, €/laite
Kruunukynttilät, €/kpl
Pöytäliinat, €/kpl

hinta €
25,00 Kannettava tietokone, datatykki, 65" suurnäyttö (Gammelbackan seurakuntakeskus), 84" suurnäyttö
(Suomalainen seurakuntakoti, Juhlasali), wifi-yhteys.
2,50
9,00 Hinta sisältää liinoituksen ja pesun
TAI kertakäyttöliinan hankinnan ja hävityksen
(ei koske Tuomiorovastin pappilaa eikä Sillanmäentupaa).

Kukka-asetelmat laskutetaan valitun asetelman mukaan + toimitusmaksu 25 % kukkien hankintahinnasta.

MUUT VAHTIMESTARIPALVELUT TILAN VARAUKSEN AJAKSI: Kirkonmäki, seurakuntakoti ja -keskus
63 € / h / vahtimestari
Tilan vuokraaja järjestää ja siivoaa vuokratun tilan käytön jälkeen alkuperäiseen kuntoon seuraavalle käyttäjälle. Tilan vuokraamisesta vastaava henkilö
vastaa astioiden, roskien ym. poissiivouksesta (myös lattiapinnoilta) sekä pöytien pyyhkimisestä. Siivoamattomasta tilasta veloitetaan sakkomaksu 250 €.
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7 Tilojen varaukset ja peruutukset
TILOJEN VARAUKSET, TIEDUSTELUT JA PERUUTUKSET
Porvoon suomalainen seurakunta: kirkkoherranvirasto.porvoo@evl.fi, (019) 661 1213
Borgå svenska domkyrkoförsamling: borga.domkyrkoforsamling@evl.fi, (019) 661 1223
Lisätietoja tilojen vuokrauksesta nettisivuillamme: https://www.porvoonseurakunta.fi/info-jaasiointi/tilojen-vuokraus
TILOJEN VARAUKSET KIRKOLLISIA TOIMITUKSIA VARTEN
Kirkot ja kappelit varataan kirkollisia toimituksia varten seurakuntien kirkkoherranvirastoissa
KONSERTTEJA KOSKEVAT TILAVARAUSTIEDUSTELUT
Porvoon suomalainen seurakunta:
Johtava kanttori Merja Halmetoja-Sivonen, merja.halmetoja-sivonen@evl.fi, puh. 0400 926 044.
Borgå svenska domkyrkoförsamling:
Johtava kanttori Reidar Tollander, reidar.tollander@evl.fi, puh. 040 563 2091.
Konsertin vahtimestaripalveluista sovitaan erikseen työnjohtaja Tero Liljamon kanssa, tero.liljamo@evl.fi,
puh. 0400 959 087.
Tilaisuuden järjestäjä vastaa itse järjestyksenvalvonnan järjestämisestä.
KIRKKOJEN VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT
Päätökset kirkkoihin sopivista tilaisuuksista tekevät seurakuntien kirkkoherrat.
Tilan vuokraaja vastaa omien tilaisuuksiensa järjestelyistä ja turvallisuudesta sekä tarvittavista
viranomaisyhteyksistä.
Muissa kuin kirkollisissa tilaisuuksissa EI SAA PERIÄ KOLEHTIA.
Kaikki peruutukset on tehtävä kirjallisesti kirkkoherranvirastoon viimeistään 5 viikkoa ennen tilaisuuden
alkamisajankohtaa, muutoin veloitetaan hinnaston mukainen peruutusmaksu.
Tilavuokrat laskutetaan tarvittaessa etukäteen.
PERUUTUSMAKSU 200 € veloitetaan, jos tilavarausta ei ole peruutettu ehtojen mukaisesti.
Siivoamatta jätetystä tilasta veloitetaan SAKKOMAKSU 250 €.
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8 Yhteystiedot
TILOJEN VUOKRAUS
Tilavaraukset, tiedustelut ja peruutukset:
Porvoon suomalainen seurakunta, kirkkoherranvirasto: kirkkoherranvirasto.porvoo@evl.fi, (019) 661 1213,
Lundinkatu 5, 06100 Porvoo
Borgå svenska domkyrkoförsamling, kirkkoherranvirasto: borga.domkyrkoforsamling@evl.fi, (019) 661
1223, Lundinkatu 5, 06100 Porvoo

KONSERTIT TUOMIOKIRKOSSA JA PIKKUKIRKOSSA
Tilavaraustiedustelut:
Porvoon suomalainen seurakunta:
Johtava kanttori Merja Halmetoja-Sivonen, merja.halmetoja-sivonen@evl.fi, puh. 0400 926 044.
Borgå svenska domkyrkoförsamling:
Johtava kanttori Reidar Tollander, reidar.tollander@evl.fi, puh. 040 563 2091.
Vahtimestaripalveluista sopiminen:
Työnjohtaja Tero Liljamo: tero.liljamo@evl.fi, puh. 0400 959 087.
Porvoon tuomiokirkko
Kirkkotori 1, 06100 Porvoo
Pikkukirkko
Kirkkotori 1, 06100 Porvoo
RUOKA-, JUHLA- JA KOKOUSPALVELUT, yhteistyökumppanit (ei yksinoikeutta)
Tmi Petteri Uuttu
Puh. 041 453 4549
ppette@gmail.com
Porvoo Foods Oy
puh. 040 846 6771
honkala.furunas@gmail.com
VAHTIMESTARIT ja SUNTIOT
Työnjohtaja Tero Liljamo puh. 0400 959 087
Suomalaisen seurakuntakodin työvuorossa oleva vahtimestari: 0400 619 309
Gammelbackan seurakuntakeskuksen työvuorossa oleva vahtimestari: 040 486 7178
Porvoon tuomiokirkon työvuorossa oleva vahtimestari: 040 538 1716
www.porvoonseurakunnat.fi
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