
HINNASTO

LUMMENIEMEN LEIRIKESKUS 

PÄÄRAKENNUKSEN TILAVUOKRAT €

Kirkon ja herätysliikkeiden paikallisten toimijoiden järjestämät 

tilaisuudet, oman seurakunnan jäsenen kirkolliset toimitukset, 

muistotilaisuus ja kastejuhla maksuton

Viitasaaren seurakunnan jäsenet,  muut seurakunnat, kirkolliset 

järjestöt, Viitasaaren kaupunki, paikalliset yleishyödylliset 

hyväntekeväisyysjärjestöt (mm. potilasjärjestöt), paikalliset 

eläkeläisjärjestöt, veteraanijärjestöt 220

Muistotilaisuus tai kastejuhla kirkon tai kappelin vuokrauksen 

yhteydessä muun ev.lut. seurakunnan jäsenelle 330

Muut vuokraajat 440

1. päivä hinnaston mukaan, seuraavat peräkkäiset päivät -50%

MAJOITUS

Yöpyminen/ hlö 30/ vrk

Alle 15 hlön ryhmiltä minimiveloitus 450/ vrk

Liinavaatteet 12

Pikkulapset ilman omaa vuodetta veloituksetta

1. yö hinnaston mukaan, seuraavat peräkkäiset vuorokaudet -20%

SAUNAT

Sauna + takkatupa,  4h 90

Sauna + takkatupa koko päivä 150

Takkatupa, 4 h 60

Takkatupa, koko päivä 110

Vanha sauna (itse lämmitettynä) 25
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ATERIAPALVELUT

Lounas 15

Keittolounas 10

Kahvi/tee/mehu, sis. kahvileivän 5

Voileipäkahvit, kakkukahvit 7

Aamu-/iltapala 9

Lapset 4-12 vuotta -50%, alle 4 v. ei veloitusta

Pitopalveluhinnat erillisen hinnaston tai tarjouksen mukaan.

LEIRIVUOROKAUSI/ MAJOITUSVUOROKAUSIPAKETTI

Sisältää ruokailut (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala),

majoitukset, päärakennuksen ja saunan käytön

Minimiosallistujamäärä 15 hlöä

Seurakunnat sekä lasten ja nuorten leiritoiminta 68

Muut 88

Ryhmäalennus -10 % kun yli 30 osallistujaa

KEITTIÖN KÄYTTÖKORVAUS

Muilta kuin seurakunnan toimijoilta perittävä keittiön käyttökorvaus 

astioiden, sähkön ja veden käytöstä:

alle 60 hlöä/tilaisuus 40

yli 60 hlöä/tilaisuus 60
Veloitus sisältää 2h keittiön käyttöä ennen tilaisuutta ja tilaisuuden jälkeisen

siistimisajan. Tätä pitemmästä ajasta keittiön käyttökorvaus  25 €/  alkava h.

Tilojen käytöstä on laadittu erillinen ohjeistus.

Emännän työtunnit 35 e/h, pyhätyökorotus 100% edellisestä päivästä klo 18 alkaen.

Keittiö luovutetaan vain pitopalveluille tai henkilöille, joilla on riittävä asiantuntemus 

suurtalouskeittiössä toimimiseen. Mikäli pitopalvelu/ henkilö ei ole aiemmin toiminut 

seurakunnan tiloissa, tulee hänen ennen tilaisuutta käydä tutustumassa emäntien 

opastuksella tiloihin ja koneisiin. Opastuksesta peritään  emännän työtuntiveloitus, 

minimiveloitus 1 h, 35 e. 

Tilaisuuden jälkeen saleihin on palautettava perusjärjestys ja tilat tulee siivota. Laimin-

lyönneistä peritään korvaus siivoukseen käytetystä työajasta 40 e/ alkava tunti.



PERUUTUSEHDOT

Majoitus ja leiritoiminta

·     jos tilaus peruutetaan 15 – 30 vrk ennen varauksen alkamista, veloitetaan kuluja 50 % 

tilauksen kokonaisarvosta

Mikäli tilaaja peruuttaa varauksensa kokonaan, on seurakunnalla oikeus periä peruutuksen 

syystä riippumatta seuraavat maksut:

·     jos tilaus peruutetaan viimeistään 31 vrk ennen varauksen alkamista, peruutus on 

maksuton ja  mahdollinen ennakkomaksu palautetaan

Muut tilavaraukset:

·   mikäli peruutus tehdään alle 7 vrk varauksen alkamisesta, seurakunnalla on oikeus periä 

50 % varauksen hinnasta

·     jos tilaus perutetaan 7 – 14 vrk ennen varauksen alkamista, veloitetaan kuluja 75 % 

tilauksen kokonaisarvosta

·     jos tilaus perutetaan alle 7 vrk ennen varauksen alkamista, veloitetaan tilauksen arvon 

täysimääräisenä 

Catering-palvelut

·     jos tilaus peruutetaan 7-14 vrk ennen toimitusajankohtaa, veloitetaan 50 % tilauksen 

kokonaisarvosta

·     jos tilaus peruutetaan alle  7 vrk ennen toimitusajankohtaa,  veloitetaan 100 % 

tilauksen kokonaisarvosta


