
 
 
PALVELUHINNASTO  
 
 

KOKOUS (1- 2 h) 
 
 
KOULUTUS-, TEEMA- 
TAI VIRKISTYSPÄIVÄ (2 - 
6 h) 
 

PÄÄRAKENNUS: 
Pirtti 70 € (sis. dataprojektori, valkokangas ja netti)  
 
Pirtti 150 €, Sali 150 € (sis. dataprojektori, valkokangas ja netti)  
Lämmityslisä 50 € / tila marraskuu – maaliskuu 
 
Totto ry:n kokoustarjoilut sopimuksen mukaan.  
Kahvi/tee/mehu ja leivonnainen 5 € (juoma 2 € ja pulla 3 €) 
Lapsille ja koululaisille mehu ja pulla 3 € 
Keitto, salaatti tai piirakka ja kahvit + leivonnainen 15– 20 € 
 
Museo-opastus 40 € 
Museon esittely 20 € 
 

 
JUHLA (sukujuhla, synty-
mäpäivät, häät, ristiäi-
set, valmistujaiset, 
muistotilaisuudet tai 
muu tilaisuus) 
 
 
 
 
 

PÄÄRAKENNUS: 
Pirtti 200 € (enintään 40 henkilöä yhtä aikaa) 
Sali 200 € (enintään 25 henkilöä yhtä aikaa) 
Keittiön tilavuokra 50 €, jos alle 40 hlöä ja 100 €, jos yli 40 hlöä (sisältää 
astiat, keittiövälineet ja astianpesukoneen) 
Totto ry:n pöytäliinat 10 € / liina 
Lämmityslisä 50 € / tila marraskuu – maaliskuu 
 
Juhlatarjoilut sopimuksen mukaan Totto ry:n pitopalvelun kautta tai ti-
laaja tuo tarjoilut mukanaan ja käyttää keittiötä ruokien kylmäsäilytyk-
seen ja lämmittämiseen. Totto ry:stä perehdytetään keittiön käyttöön.  
 
Jos juhla pidetään museon aukioloaikana, tiloja ei suljeta museokävi-
jöiltä. 
 
Tilan voi valmistella edellisenä päivänä museon sulkemisen klo 17 jäl-
keen. Juhlatilan siivouksesta vastaa tilaaja samana päivänä tai seuraa-
vana aamuna ennen museon avautumista klo 11. Tilojen siivouksen voi 
myös tilata Totto ry:stä, jolloin hinta 50 €.  
 
Museo-opastus 40 € 
Museon esittely 20 € 
 
 



PALVELUT MUISSA  
TILOISSA 
 
 
 
 
 

PIHA: 
Valokuvaus pihalla 20 € (sadesäällä tai muuten haluttaessa voi kuvata 
myös sisällä). 
 
Juhla pihalla 150 € (Totto ry:n teltta vuokrattavana 50 €) 
Tarjoilut Totto ry:n pitopalveluna sopimuksen mukaan. 
Totto ry:n ohjaus ja valvonta sovitaan tilaajan kanssa. 
 
KUISTI:  
Pienimuotinen tilaisuus kesällä museon aukioloaikojen ulkopuolella  
20 €. 
 

 
KAHVILAPALVELUT 
 
 
 

Kahvi/tee/mehu ja leivonnainen 5 € (juoma 2 € ja pulla 3 €) 
Lapsille ja koululaisille mehu ja pulla 3 € 
Keitto, salaatti tai piirakka ja kahvit + leivonnainen 15 – 20 € 
 
Teemakahvila 7 € 
 

 
SAUNAN VUOKRAUS 
tilauksesta ma – su  
klo 12 -20 kolme tuntia 
kerrallaan 
(Totto ry:n perehdytys 
ja siivous sovitaan erik-
seen) 

SAUNA (1-7 hengelle): 
Tilaussauna: Lämmitysmaksu 75 €  
Saunominen 15 €/henkilö 
 
Saunakahvit (5 €/hlö) ja muut lisäpalvelut tilataan erikseen.  
 
Yleinen sauna 25 € (sis. kahvit ja leivonnaisen) 

 
RYHMIEN VIERAILUT INSIGHT-ryhmät:  

Pääsymaksu 6 € / hlö, opas ryhmän mukana ja kahvitus Catering-palve-
luna. 
 
TILATTU MUU VIERAILIJARYHMÄ:  
Pääsymaksu 6 €/hlö museon aukioloaikoina ja aukioloaikojen ulkopuo-
lella 10 €/hlö 
Opastus tilataan Rovaniemen matkailuoppailta (maksu heidän hinnas-
tonsa mukainen)  
Esittelyn voi tarvittaessa hoitaa Toton vapaaehtoinen, jolloin pääsymak-
sun lisäksi 20 € / tunti. 
 
Tarjoilut tilataan erikseen Catering-palveluna. 

 
OHJELMAPALVELUT  
 
 

Konsertti, musiikki- tai luentotilaisuus: erillinen ohjelmamaksu ja tarjolla 
kahvia 5 € 
 
Tilaukset:  totto.rovaniemi@gmail.com tai puh. 050 325 2017 

 

mailto:totto.rovaniemi@gmail.com

