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TUUSULAN JA KELLOKOSKEN KIRKKO, JOKELAN KOTIKIRKKO, PAIJALAN 
VANHA JA UUSI KAPPELI, KELLOKOSKEN SIUNAUSKAPPELI 

Tuusulan seurakunnan 
jäsen 

Vihkiminen ja kaste, 
hautaan 

siunaaminen 
Ei maksua 

Muut kuin Tuusulan 
seurakunnan jäsenet 
Huom. Jos toinen vihkiparista 
tai kastettavan vanhemmista 
on Tuusulan seurakunnan 
jäsen, ei maksua. 

 

Kirkon käyttäminen 
vihkimis- tai 

kastetilaisuuteen 

300 €/tunti 
(minimilaskutus 1 h) 
 

Muut kuin Tuusulan 
seurakunnan jäsenet 

Hautaustoimitus 
300 €/tunti 

(minimilaskutus 1 h) 
Ulkopuolisen järjestämä 
konsertti 
Vuokra/tilaisuus, sisältää alv 
24 %, mahdolliset tilaisuutta 
ja veloitusta koskevat 
tulkinnat tekee musiikkityön 
työalavastaava. 

 

Maanantai-perjantai 
ennen klo 22 

 
Lauantai-sunnuntai, 
arkisin klo 22 jälkeen 

500 € 
 
 

600 € 
 

 
  



TILAVUOKRAT, (maksu/tilaisuus, sisältää alv 24 %)  

 
Oman 

seurakunnan 
jäsenet 

Muut yksityis-
henkilöt ja 

oman kunnan 
järjestöt 

Kaikki yritykset 
ja ulkopaikka-

kuntalaiset 
järjestöt 

Kastejuhlan järjestäminen oman 
seurakunnan jäsenille on ilmaista kaikissa 
seurakunnan tiloissa. 
 

  

 

Kirkkotupa, sali 70 €  140 € 200 € 

Riihikallion palvelukeskus, sali 150 €  300 € 400 € 

Kellokoski    

Seurakuntasali 150 € 300 € 400 € 

Kerhotilat 70 € 100 € 200 € 

Takkahuone 50 € 100 € 150 € 

Paijala, muistosali 150 € 300 € 400 € 

Tuusulan seurakuntakeskus   
  

Seurakuntasali Tähtitaivas  200 € 300 € 400 € 

Kabinetti Pohjantähti 150 € 200 € 300 € 

Seurakuntasali + kabinetti 250 € 350 € 450 € 

Neuvotteluhuone Helmi 70 € 140 € 200 € 

Neuvotteluhuone Valo 50 € 100 € 150 € 

Perhetyön tila Syli 100 € 150 € 200 € 

Lapsityön tilat Ilo ja Säde 100 € 200 € 250 € 

Ruokala Manna + minikeittiö 50 € 100 € 150 € 

Auditorio Jokipaltio 100 € 200 € 300 € 

Jokela    

Monitoimitila Armo 150 € 300 € 400 € 

Lasten päiväkerho/Lahja ja Toivo 100 € 250 € 250 € 

Ryhmätila Usko   50 € 100 € 150 € 

Kirkkosali 150 € 300 € 400 € 

    

Pöytäliinat vuokrataan erikseen hinta / kpl 10 € 15 € 15 € 

Astiat, kaitaliinat, kynttilänjalat ja maljakot 
kuuluvat tilavuokran hintaan 

 
  

 

Tilaisuudella ei ole tuntirajaa (jos ei ole erikseen mainittu), se ei kuitenkaan voi sijoittua kahden 
vuorokauden puolelle. Tilattaessa on ilmoitettava varattava aika. 

 
Auditorio Jokipaltioon ja seurakuntasali Tähtitaivaaseen voi tilata kokouspaketin (sisältää lounas ja 
aamukahvin ja/tai iltapäiväkahvin). Hinnasta ja tarjoiluista neuvotellaan erikseen pääemännän kanssa. 
 
Hinta määräytyy laskutusosoitteen mukaan. 

 



RUSUTJÄRVEN LEIRIKESKUS  

 
Oman 

seurakunnan 
jäsenet 

Muut yksityis-
henkilöt ja 

oman kunnan 
järjestöt 

Kaikki yritykset 
ja ulkopaikka-

kuntalaiset 
järjestöt 

Päätalo 1 + 2 kerros    

6 tuntia 200 € 300 € 400 € 

12 tuntia 300 € 400 € 500 € 

1 vuorokausi 700 € 900 € 1 000 € 

    

Sauna  
  

4 tuntia 150 € 300 € 500 € 

8 tuntia 250 € 400 € 600 € 

1 vuorokausi 450 € 600 € 800 € 

Lisätunnit saunaan 50 €/tunti    

Kodan käyttö sisältyy saunan vuokraan. 
Kotaa ei ole mahdollista vuokrata erikseen.  

 
  

 

Hinta määräytyy laskutusosoitteen mukaan. 
 

TILAVARAUKSEN PERUUTUSMAKSUT  

Peruutuksen ajankohta Maksu 

Aiemmin kuin 7 päivää ennen tilavarauksen alkua Ei maksua  

7 päivää - 24 tuntia ennen tilavarauksen alkua 40 € 

Myöhemmin kuin 24 tuntia ennen tilavarauksen 
alkua 

50 % tilavarauksessa 
vahvistetusta 
hinnasta, 
kuitenkin vähintään 
40 €. 

 
Kirkkoherralla on neuvottelu- ja päätösoikeus poiketa hinnastosta perustellusta syystä. 

 

MUUT SÄÄNNÖT 
Ulkopuolisen tahon järjestämässä, seurakunnan tiloissa tapahtuvassa, määrävälein toistuvassa toiminnassa 
noudatetaan seuraavia periaatteita: 

 
Toimitilojen käyttöön luovuttamisesta päättää tapauskohtaisesti toimintaa lähellä oleva työala tai 
kirkkoneuvosto kirkkoherran esityksen pohjalta. 
 
Toimitilan luovuttamista koskevassa päätöksenteossa on kiinnitettävä huomiota siihen, että toiminta 
laadullisesti ja sisällöllisesti on sopivaa seurakunnan tiloihin ja seurakunnan muuhun toimintaan. 

 
Tiloja voidaan vuokrata vain täysi-ikäisen hallintaan. Tilaa ei saa luovuttaa edelleen alaikäisen käyttöön. 
Seurakunnan tilojen käytöstä ja vuokraamisesta on erikseen laadittu säännöt, joita tulee noudattaa. 
 


