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Kirkot, toimitilat ja tarvikkeet
Hyväksytty kirkkoneuvostossa 25.11.2021
Päivitetty 30.6.2022

Nurmijärven seurakunnan jäseneksi kastettavan kastejuhlaan seuraavat tilat voi
vuokrata ilmaiseksi:
• Nurmijärvi: seurakuntakeskuksen pieni sali tai
Pappilan Amandan sali tai Helmin sali
• Klaukkala: kirkon takkahuone tai sali 2
• Rajamäki: kirkon seurakuntasali tai Artturi-sali
Astioista ja pöytäliinoista peritään hinnaston mukainen korvaus.
Seurakunnalla ei ole pitopalvelutoimintaa.
Keittiötiloja käytettäessä tulee mukana olla vastuuhenkilö, jolla on voimassa oleva hygieniapassi.
Alkoholin käyttö seurakunnan tiloissa on kielletty. Mahdollinen alkoholillinen alkumalja
on sallittu; tilaisuuden järjestäjä tuo maljaan tarvittavat lasit.
Kaikissa seurakunnan tiloissa vuokratessaan tilan ja astiat vuokraan sisältyy keittiö ja tarjoiluvälineet. Mikäli vuokraaja ei vuokraa astioita, voi keittiön vuokraamalla käyttää keittiötä
laitteineen ja tarjoiluvälineitä.
Isoihin tilaisuuksiin tilaisuuden järjestäjän on hoidettava asianmukainen liikenteenohjaus ja
ensiapupäivystys.
Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.
Varaukset
Seurakuntatoimistosta arkisin klo 9–12 puh. 09 8789 9670
Huom. Nurmijärven seurakuntakeskus ja Pappila ovat lauantaisin vuokrattavissa vain
muistotilaisuuksia varten, puh. 044 422 0503.

Astiat €/henkilö (vain seurakunnan tiloissa)
			srk:n jäsenille

muille

kahviastiat		0,85			1,25
ruokailuastiat

1,60			2,00

pöytäliinat €/kpl 7,00			8,00

Kirkon vuokraus

NURMIJÄRVEN KIRKKO

Kirkkojen vuokrahinnat määräytyvät sen
mukaan, onko kyseessä kaikille avoin tilaisuus,
johon on vapaa pääsy, yksityistilaisuus vai
pääsylipullinen tilaisuus.

Matti Åkerblom, 1793
max. henkilömäärä 550

RAJAMÄEN KIRKKO
Erkki Huttunen, 1938
max. henkilömäärä 300

KLAUKKALAN KIRKKO
Anssi Lassila, 2004
max. henkilömäärä 300

Vapaa pääsy, maksullinen Sisäänpääsy vain lipun
käsiohjelma
maksaneille

Nurmijärveläiset yksityishenkilöt
ja yhteisöt esim. kuorot, järjestöt, yms.

170 €		

		

350 €

Yleishyödylliset yhteisöt,
esim. kirkolliset ja humanitaariset järjestöt

500 € 		

		

500 €

Kaupallinen tarkoitus / muut konsertit		

1 200 €			

1 650 €

Yksityistilaisuudet 					

275 €		

345 €

		

Äänitys- ja nauhoitustilaisuus/pv			270 €				270 €
Hintoihin sisältyy:		
Hintoihin lisätään:		
Lisätilat 			

siivous- ja suntion palvelut 170 €
mahd. ylimääräinen pianonviritys 170 €
hinnaston mukaisesti

Klaukkalan kirkko
Ylitilantie 6, Klaukkala
Rakennus valmistui vuonna 2004, arkkitehtina Anssi
Lassila.
Juhlatiloiksi sopivia ovat kaksi salia, jotka voidaan myös
yhdistää, takkahuone (kuva 1) sekä muutama ryhmätila.
Kirkon aulassa on mahdollista kattaa tarjoilupöytä keittiön linjaston eteen (kuva 2), joka on lähinnä keittiötä
täyttöä ajatellen.
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Huonetila kalusteineen
(suluissa henkilömäärä)

srk:n jäsenille muille
4 h/€

4 h/€

Seurakuntasalit 1 ja 2 (150) 		

120 €

150 €

Seurakuntasali 1 (80)		

80 €

		 100 €

Seurakuntasali 2 (60)		

80 €

		 100 €

Takkahuone (25)		

42 €			 63 €

Ryhmätila 1 (15) 		

42 €			 63 €

Ryhmätila 2 (nojatuolit 9)		

42 €			 63 €

Ryhmätila 3 (AV / 20)		

42 €			 63 €

Keittiö, vuokrataan rajoitetusti		

65 €			 95 €

+ lisätunnit kaikille à 10 €

Nurmijärven
seurakuntakeskus
Kirstaantie 5–7, Nurmijärvi
Rakennus valmistui 1985, arkkitehtina Touko
Saari.
Perhejuhlia varten ovat käytössä
iso sali (1), kaksi pikkusalia ja aula (2).
Lisäksi seurakuntakappeli tarjoaa hyvän tilan ristiäisten tai pienen häätilaisuuden järjestämiseen.
Kattauksilla ja väreillä salit muuttuvat oman juhlan näköisiksi.
Juhlaväen määrän mukaan saleja voi yhdistellä tai
jakaa pienemmiksi.
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Huonetila kalusteineen
(suluissa henkilömäärä)

srk:n jäsenille muille
4 h/€

4 h/€

Iso sali (150)

120 €

150 €

Pienet salit yhdessä (72)

80 €

100 €

Pieni sali (36)

42 €		

63 €

Kahvio (24)				

42 €		

63 €

Kappeli (20)				

42 €		

63 €

Aula				

42 €		

63 €

Yläkerran kokoushuone (16)		

42 €		

63 €

Kokoushuone (12)			

25 €		

40 €

Keittiö, vuokrataan rajoitetusti		

65 €		

95 €

+ lisätunnit kaikille à 10 €

Pappila
Pappilantie 3, Nurmijärvi
Peruskorjaus valmistui 2021.
Perhejuhlia varten ovat käytettävissä Amandan sali (1) ja Helmin sali (2) sekä Sanelman
kammari (3). Salit ja Sanelman kammarin voi
tarvittaessa yhdistää yhdeksi tilaksi. Lisäksi
Kappeli tarjoaa tilan kasteen tai vihkimisen
järjestämiseen.
Pappilassa on pienten ryhmien toimintaan
kolme eri tilaa: Kirstin kammari, Toinin
kammari ja Sanelman kammari. Kulku Kirstin
kammariin on Toinin kammarin kautta.
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Huonetila kalusteineen
(suluissa henkilömäärä)

srk:n jäsenille

muille

4 h/€

4 h/€

Amandan sali (34)			

42 €		

63 €

Helmin sali (24)			

42 €		

63 €

Sanelman kammari (14)		

42 €		

63 €

Toinin kammari (8)			

42 €		

63 €

Kirstin kammari (8)			

42 €		

63 €

Kappeli (12)				42 €		63 €
Keittiö, vuokrataan rajoitetusti

65 €		

95 €

+ lisätunnit kaikille à 10 €

Muut tilat
Nuorisotalo (15), Pappilantie 1, Nurmijärvi (ei astioita)
Ystävyyden kammari (30), Kuokkalantie 2, Nurmijärvi (ei astioita)
Huonetila kalusteineen
(suluissa henkilömäärä)

srk:n jäsenille
4 h/€		
42 €		

muille
4 h/€
63 €

+ lisätunnit kaikille à 10 €

Rajamäen kirkko ja Kirkonnurkka
Rajamäen kirkon seurakuntasali (1), Patruunantie 7
Kirkonnurkan Artturi-sali (2), Patruunantie 1
Huonetila kalusteineen
(suluissa henkilömäärä)		

srk:n jäsenille
4 h/€

muille
4 h/€

Artturi-sali (90)

110 €		 130 €

Kirkon seurakuntasali (52)

80 €			 100 €

Keittiö, vuokrataan rajoitetusti

65 €			 95 €

1

+ lisätunnit kaikille à 10 €
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Sääksin leiri- ja kurssikeskus
Sääksjärventie 144, Hyvinkää
Leiriryhmän tai päiväkävijäryhmän tulee olla kooltaan vähintään 10 henkilöä.
Leirivuorokauteen täysihoidossa sisältyy: majoitus, aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala ja 1 saunavuoro/3 leirivrk.
Aikuiset ja nuoret
Lapset 4–12v.
75,00 € /vrk
55,00 €/vrk
Tilat €/tunti
1. leirikeskuksen alakerta/yläkerta		
12,50
2. ryhmätyötila		
		
6,50
3. leirikappeli					12,50
4. lähetyskahvio rannalla			
12,50

Saunat €/tunti
sisäsauna			
rantasauna (1)		
rantasaunat yhdessä (2)
saunapyyhe			

50,00
50,00
100,00
2,50

Lisätiedot ja varaukset: pääemäntä Tarja Saarinen 044 422 0532, keittiö 050 439 8726
Varauksen peruutus on tehtävä vähintään 15 pv ennen varatun tilaisuuden alkamispäivää,
muuten peritään peruustusmaksu tilauksen hinnasta seuraavasti:
- peruutus 4–14 päivää ennen tilaisuutta 50 %
- peruutus 0–3 päivää ennen tilaisuutta 80 % (samoin peruuttamatta jättäminen)
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Lisätietoa ja kuvia: saaksinkurssikeskus.fi
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