Tilahinnastoesitys työmuotojen ulkopuoliseen toimintaan.
Hinnat sisältävät vahtimestarin työtunnit sekä ALV:n 24 %.
KIRKOT (3 tuntia)
KIRKOT (3 TUNTIA)

2017-2019 HENGELLINEN

2017-2019 KAUPALLINEN

netto

netto

alv

brutto

alv

brutto

Lappee

251,22

60,29

311,50

1500,00

360,00

1860,00

Lappeenranta

167,48

40,20

207,70

268,29

64,39

332,70

Lauritsala

167,48

40,20

207,70

268,29

64,39

332,70

Nuijamaa

167,48

40,20

207,70

268,29

64,39

332,70

Sammonlahti

167,48

40,20

207,70

268,29

64,39

332,70

Joutseno

167,48

40,20

207,70

268,29

64,39

332,70

Ylämaa

162,60

39,02

201,62

268,29

64,39

332,70

Mikäli seurakunnat ovat tilaisuuden järjestämisessä keskeisesti mukana, tilankäyttö on maksuton. Kaikista
kaupallisista tilaisuuksista peritään maksu, riippumatta siitä onko tilaisuudessa seurakuntayhtymän työntekijä
mukana.
Kirkkoherroille ja seurakuntaneuvostoille jää kirkkojen hinnoitteluasiassa ratkaisuvalta. Kirkolliset toimitukset ovat
maksuttomia.

MUUT TILAT: tila/hlö-määrä
-hintoihin sisältyvät pienoiskeittiöiden ja jakelukeittiöiden käyttö
iso tila yli 100 heng.
-Koulukatu 10
*iso Sali/150
-Lauritsalan srk-keskus
*iso sali+ pieni sali/140
-Sammonlahden srk-keskus
*Ankkuri + Maria/120
-Joutsenon srk-keskus
*kaikki salit/120

alennettu hinta

muu käyttö

muistotilaisuus 5 tuntia
hinta 155,80 euroa
(125,61 + alv 30,15)

39,50 euroa/ tunti
(31,82 + alv 7,64)

kastejuhla 3 tuntia
hinta 93,50 euroa
(75,37+ alv 18,09)

keskikokoinen tila 50-100 heng.
-Valtakatu 38/ Kirkkokatu 10
*Lp-seurakuntasali/60
-Lappeenrannan kirkko
*alasali/70
-Nuijamaan srk-keskus
*srk-Sali/70
-Sammonlahden srk-keskus
*Ankkuri-Sali/60
-Lauritsalan srk-keskus
*iso sali/100
*kahvio/55
-Karhuvuori
*srk-Sali/60
-Joutsenon srk-keskus
*srk-Sali/80
-Pulpin srk-talo
*Sali/80
-Korvenkylän srk-koti
*Sali/90
-Piiluva
*Sali/80
-Tuosa
*Sali/60
-Kesäranta
*Sali/80
pieni tila alle 50 heng.
-Valtakatu 38/ Kirkkokatu 10
*neuvotteluhuone/20
*Saimaa/15
*Kuutti+Norppa/30
-Koulukatu 10
*iso musiikkihuone
*kahvio/40
*kerhohuone/20
*kokoushuone/15
*pieni musiikkihuone
*rippikoulusali/30
-Lauritsalan srk-keskus
*pieni sali/40
-Sammonlahden srk-keskus
*Marian Sali/30
*Apaja/15 (kokoustila)
*Simpukka/20-30
*takkahuone/15
-Ylämaan srk-keskus
*kerhohuone ja seurakuntasali/45
-Kourula
*Sali/30
-Ristikangas
*Sali/35

alennettu hinta

muu käyttö

muistotilaisuus 5 tuntia
hinta 103,80 euroa
(83,74 + alv 20,10)

25,90 euroa/ tunti
(20,93 + alv 5,02)

kastejuhla 3 tuntia
hinta 62,30 euroa
(50,24 + alv 12,06)

alennettu hinta

muu käyttö

muistotilaisuus 5 tuntia
hinta 77,90 euroa
(62,80 + alv 15,07)

19,70 euroa/ tunti
(15,90 + alv 3,82)

kastejuhla 3 tuntia
hinta 46,70 euroa
(37,68 + alv 9,04)

-Tuosa
*vanha Sali/40
-Piiluva
*vanha Sali/40
-Kuusiranta
*Sali/40
Joutsenon srk-keskus
*luentosali/30
*takasali/30
*kokoushuone

-sarake alennettu hinta muistotilaisuudesta koskee seurakuntayhtymän jäsenenä kuolleita vainajia ja
kastetilaisuuden osalta kastettavia lapsia, joiden vanhemmista jompikumpi on seurakuntayhtymän jäsen.
Muut kokous- ja kerhohuoneet 18,70 euroa/tunti (15,07 + alv 3,62)
Saunat 20,20 euroa/tunti (16,33 + alv 3,92)

