Puumalan kirkon käyttäminen yleisötilaisuuksiin
Puumalan kirkon ja muiden seurakunnan tilojen (srk-kodin sali, Lamminniemen kappeli)
käyttämisestä muihin kuin seurakunnan aloitteesta järjestettäviin yleisötilaisuuksiin on Puumalan
seurakunnan kirkkoneuvosto 13.10.2008 vahvistanut seuraavat yleissäännöt:
Tilaisuuden järjestäjä ottaa yhteyttä seurakuntaan mahdollisimman hyvissä ajoin ennen suunnitellun
tilaisuuden ajankohtaa ja toimittaa selvityksen tilaisuuden sisällöstä (esim. konserttiohjelman)
seurakunnan hyväksyttäväksi.
Tilaisuuden järjestäjän tulee ottaa huomioon seuraavat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
kirkkojärjestyksen kohdat, jotka säätelevät kirkon käyttämistä:
KJ 14, 2. Uusi kirkko on vihittävä Jumalalle pyhitetyksi huoneeksi. Kun kirkko on vihitty, sitä saa käyttää
vain sen pyhyyteen soveltuviin tarkoituksiin. Kirkon käyttämisestä päättävät kirkkoherra ja kirkkoneuvosto
tai seurakuntaneuvosto yhdessä. Kirkkoherra valvoo kirkon käyttöä. (16.5.2002/1202)
KJ 9,7. Jos kirkkoherra ja kirkkoneuvosto ovat eri mieltä jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, kirkon,
siunauskappelin tai kappelin käyttöä taikka seurakunnan päätettävissä olevia kolehteja koskevasta
kysymyksestä, asia on saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi. (16.5.2002/1202)

Hyväksytyn tilaisuuden järjestäjä vastaa tilaisuuden lehti- ym. ilmoittelusta, ohjelmien
painattamisesta ja niiden myynnistä. Tilaisuuteen mahdollisesti liittyvä tuotemyynti voi tapahtua
kirkon eteisessä, ei kirkkosalissa.
Puumalan seurakunta ei maksa esiintyjille palkkiota eikä matkakustannusten korvauksia, vaan
tilaisuuden järjestäjä ja esiintyjä(t) järjestävät tilaisuuden omalla taloudellisella vastuullaan.
Seurakunta ilmoittaa tilaisuudesta kirkollisissa ilmoituksissa kotisivuillaan sekä Puumala-lehdessä.
Seurakunnan tilojen käyttämisestä tilaisuuden järjestäjä suorittaa korvauksena ennakolta
sovittavalla tavalla joko %- tai €-määräisen osuuden tilaisuuden tuotosta. Prosenttimääräiseksi
korvaukseksi suositetaan 10 %, euromääräinen osuus sovitaan ohjelmien kappalehinnan mukaisesti.
Tilaisuuden järjestäjä voi halutessaan osoittaa käyttökorvauksen jollekin tietylle seurakunnan
työalalle.
Kirkkoneuvosto päätti 25.11.2015 § 83, että Kirkosta peritään ulkopuolisten järjestämistä
konserteista 10 % lipputuloista, kuitenkin vähintään 250 euroa.

Tilojen käyttöoikeus käsittää etukäteen sovittavan valmistelu/harjoitusajan, srk-mestarin
vahtimestaripalvelut sekä paikalla olevien soitinten käytön kyseisenä aikana. Mikäli soittimet
vaativat erityisviritystä tilaisuutta varten, tilaisuuden järjestäjä vastaa siitä samoin kuin
mahdollisesti muualta tuotavien soitinten ja laitteiden kuljetuksesta. Lähtökohtaisesti käytetään
kirkossa olevia kosketinsoittimia.
Milloin tilaisuudessa tarvitaan äänentoisto- tai äänenvahvistuslaitteiden käyttöä, käytetään
ensisijaisesti kirkon omia laitteita srk-mestarin valvonnassa. Mahdollisesti käytettävät
lisäkaiuttimet, vahvistimet tai muu rekvisiitta eivät saa peittää näkymää kirkkosalista alttarille.

