
 

 
 
PALVELUHINNASTO 2021 
 
KOKOUS, KOULUTUS, VIR-
KISTYSPÄIVÄ  

PÄÄRAKENNUS: 
Pirtti 150 €, Sali 150 € (sis. dataprojektori, valkokangas ja netti)  
Lämmityslisä 50 € / tila marraskuu – maaliskuu 
 
Totto ry:n kokoustarjoilut sopimuksen mukaan 

JUHLA (sukujuhla, synty-
mäpäivät, häät, ristiäiset, 
valmistujaiset, muistotilai-
suudet) 

PÄÄRAKENNUS: 
Pirtti 200 €, Sali 200 € (juhla ja siivous museon aukioloaikojen ulko-
puolella, voi valmistella edellisenä päivänä museon sulkemisen jäl-
keen) 
Juhlatilan siivouksesta vastaa tilaaja 
 
Totto ry:n juhlatarjoilut ja muut palvelut sopimuksen mukaan 

TILA- JA VÄLINEVUOKRA 
 
 
 
 

KEITTIÖ:  
Pienet tilaisuudet:  
Keittiön tilavuokra 100 € (sisältää astiat ja keittiövälineet) 
Totto ry:n pöytäliinat 9 € / liina 
 
Suuret tilaisuudet:  
Keittiön tilavuokra 100 € 
Totto ry:n astiasto ja keittiövälineet 100 €  
Totto ry:n pöytäliinat 9 € / liina 

CATERING- ja TARJOILU-
PALVELUT 
 

Tilaisuuden järjestäjällä on mahdollisuus käyttää cateringyrityksen 
ruokapalveluita ja tarjoilla cateringyrityksen valmistamat tuotteet 
oman tai Totto ry:n tarjoiluastiaston avulla.  Tilaaja vastaa tilavuok-
rasta, joka on 100 € cateringyritystä käytettäessä. 
 
Keittiön siivouksesta vastaa keittiön käyttäjä/cateringyritys 
 
TOTTO ry:n suunnittelu-, kattaus-, tarjoilu- ja siivouspalvelut käytettä-
vissä erillisen sopimuksen mukaan korvausta vastaan. 
Juhlatarjoilu tuotteiden valmistus sopimuksen mukaan Totto ry:n 
emännistön toimesta 
 
Totto ry:n ohjaus ja valvonta sovitaan tilaajan kanssa erikseen 

PALVELUT MUISSA TI-
LOISSA 

PIHA: 
Valokuvaus pihalla 20 € (sadesäällä tai muuten haluttaessa voi kuvata 
myös sisällä) 
 
Vihkiminen pihalla 150 € 
Tarjoilut yrityspalveluna sopimuksen mukaan 
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Totto ry:n ohjaus ja valvonta sovitaan tilaajan kanssa erikseen 
 
Juhla pihalla tai kaarikatoksessa 150 € 
Tarjoilut yrityspalveluna sopimuksen mukaan 
Toton ohjaus ja valvonta-aika sovitaan tilaajan kanssa erikseen 
 
Lapsiperheiden ohjatut ja valvotut perinneleikit sisältyvät pääsymak-
suihin heinäkuussa ti – la klo 13 - 16 
 
KUISTI:  
Kesällä museon aukioloaikojen ulkopuolella 20 € 
 
NAVETTA: Tilavuokra 100 €, ajasta sovitaan erikseen 

KAHVILAPALVELUT Kahvi/tee/mehu ja leivonnainen 5 € (juoma 2 € ja pulla 3 €) 
Lapsille ja koululaisille mehu ja pulla 3 € 
 

SAUNAN VUOKRAUS 
tilauksesta ma – la klo 18-
22 

SAUNA (1-7 hengelle): 
Lämmitysmaksu 75 €  
Saunominen 15 €/henkilö 
 
Saunakahvit (5 €/hlö) ja muut lisäpalvelut tilataan erikseen.  
 
Totto ry:n ohjaus, valvonta ja siivous sovitaan erikseen saunojien 
määrän mukaan 

RYHMIEN VIERAILUT INSIGHT-ryhmät:  
Pääsymaksu 6 € / hlö, opas ryhmän mukana ja kahvitus yrityspalve-
luna. 
 
TILATTU MUU VIERAILIJARYHMÄ:  
Pääsymaksu 6 €/hlö museon aukioloaikoina ja aukioloaikojen ulko-
puolella 10 €/hlö 
Opastus tilataan Rovaniemen matkailuoppailta (maksu heidän hin-
nastonsa mukainen)  
Esittelyn voi tarvittaessa hoitaa Toton vapaaehtoinen, jolloin pääsy-
maksun lisäksi 15 € / tunti. 
 
Tarjoilut tilataan erikseen yrityspalveluna. 
 

OHJELMAPALVELUT TI-
LAUKSESTA 

Erillinen hinnoittelu 
Tiedustelut totto.rovaniemi@gmail.com tai puh. 050 325 2017 
 

              Johtokunta 2021 
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