Virvoittavien vetten äärellä

Leirikeskus

Luurinmutka

Kempeleen seurakunta

Levon ja rauhan tyyssija
Leirikeskus Luurinmutka sijaitsee Utajärvellä Oulujoen rannalla
Kaunis luonto ja upea jokimaisema luovat huikaisevat
puitteet erilaisten tilaisuuksien ja leirien järjestämiselle.
Pihapiirissä on uuden tasokkaan majoitusrakennuksen lisäksi
erillinen koulutustila sekä takka- ja saunarakennus.

Koulutusmahdollisuus
Leirikeskuksessa on nykyaikaiset AV-laitteet
Joen rannassa sijaitsee koulutustila, jossa on 30 hengen
hyvin varustettu luokkahuone.
Luokasta löytyy dokumentti- ja dataprojektori, valkokangas,
dvd-soitin, taulu-tv ja valkoinen tussitaulu.

Majoitustilat
Luurinmutkan majoitusrakennus on valmistunut vuonna 2010
Tilaa on 39 yöpyjälle. Rakennuksessa on 9 neljän hengen huonetta
ja 3 yhden hengen huonetta, joista yksi on invahuone.
Jokaisessa huoneessa on oma vessa ja suihku sekä
ovi terassille, josta avautuu kaunis jokimaisema.

Ruokailu
Ruokailutila sijaitsee majoitusrakennuksessa
Tarjoilutilassa on 56 asiakaspaikkaa.
Tila toimii myös mainiona opetustilana AV-laitteineen.

Takka- ja saunatila
Vuonna 1990 rakennetussa ryhmätilassa
on sauna, johon mahtuu 10 henkilöä kerrallaan
sekä pieni keittiö ja tunnelmallinen takkahuone,
joka soveltuu mainiosti iltaohjelman viettoon.

Hinta (sis. alv)

Koko leirikeskuksen vuokraus, lisäksi saunominen 25 €/krt
päiväkäyttö klo 10 - 16 välisenä aikana
210,00 e
ja päiväkäytön lisätuntihinta
35,00 e
vuorokausi (päivästä klo 12 seuraavaan päivään klo 12) 432,00 e
viikonloppu (perjantai-illasta klo 16 sunnuntaihin klo 12)
792,00 e
viikko, esim. maanantaista klo 12 sunnuntaihin klo 12
2 592,00 e
lisätuntihinta
18,00 e
lisävuorokauden hinta
432,00 e
Päärakennuksen opetus- ja ruokailutilojen käyttö
päiväkäyttö klo 10 - 16 välisenä aikana
ja lisätuntihinta
Koulutustila, sis. AV-laitteiden käytön:
päiväkäyttö klo 10 - 16 välisenä aikana
ja lisätuntihinta
Saunarakennuksen takkatila, ei sisällä saunomista
päiväkäyttö klo 9 - 21 välisenä aikana
tai tuntihinta
Pelkkä saunominen, ei sisällä takkatilan käyttöä
Saunominen ja takkatilan + ko. tilan keittiön käyttö
muiden vuokrauksien yhteydessä

120,00 e
20,00 e

Päärakennuksen majoitustilojen käyttö,
sis. päärakennuksen pienen keittiön käytön:
4 hengen huone, omin liinavaattein
vuorokausi (päivästä klo 12 seuraavaan päivään klo 12)
viikonloppu (perjantai-illasta klo 16 sunnuntaihin klo 12)
lisätuntihinta

60,00 e
110,00 e
2,50 e

1 hengen huone, omin liinavaattein:
vuorokausi (päivästä klo 12 seuraavaan päivään klo 12)
viikonloppu (perjantai-illasta klo 16 sunnuntaihin klo 12)
lisätuntihinta

36,00 e
66,00 e
1,50 e

90,00 e
15,00 e
60,00 e
5,00 e
25,00 e/krt
35,00 e/krt

Seurakunnan emäntäpalvelut antavat yksilöidyt tarjoukset vuokraajien pyytämiin pitopalvelutarjoiluihin.
Siivous todellisten kustannusten mukaan.

Vuokraus ja tiedustelut:
Kirkkoherranvirasto p. 08 5614 500
kempeleen.seurakunta@evl.fi
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