
 

 

Liite 3.  

 

HINNOITTELU JA KOULUTTAJAKORVAUKSET 
 
HINNOITTELU 

 

Tämän hinnaston hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 0 % edellyttäen, 

koulutukset ja leirit täyttävät vapaan sivistystyön koulutuksen kriteerit: yhden opiskelu-, valmennus- tai 

koulutusjakson vähimmäispituuden tulee olla 10 opetustuntia. Kyseinen jakso on jaettava vähintään 

kahdelle peräkkäiselle päivälle siten, että sitä annetaan vähintään viisi tuntia päivässä.  

 

Hinnat sisältävät yhden vuorokauden yöpymisen sekä täysihoitoateriat (aamiainen, lounas ja päivällinen) 

noutopöydästä normaaleina kattausaikoina. Muut tarjoilut (iltapalat, välipalat) hinnoitellaan voimassa olevan 

hinnaston mukaan. Hinnat koskevat kaikkia Suomen Krikettiliiton varauksia. Tässä yhteydessä varaukset 

voivat olla liiton omaa toimintaa tai liiton alaisuudessa toimivien seurojen varauksia. Kaikissa tapauksissa 

laskutettava taho on Suomen Krikettiliitto.  

 

HINNASTO 

 

Huvila 190 m2 (13 vuodepaikkaa) 

 99 € hlö edellyttäen minimissään kahdeksan (8) henkilön majoittumista 

 

Huvila 132 m2 (9 vuodepaikkaa) 

 99 € hlö edellyttäen minimissään viiden (5) henkilön majoittumista 

 

Villa Hirsihovi (30 vuodepaikkaa) 

 110 € hlö edellyttäen minimissään 24 henkilön majoittumista 

 

Uudet lomahuoneistot  

 45 m2/65 m2 huoneisto (1-4 henkilöä) 

 

Aikuiset   Alle 12-vuotiaat 

1hh  155 € hlö  1hh 145 € hlö 

2hh 105 € hlö  2hh   95 € hlö 

3hh   88 € hlö  3hh   78 € hlö 

4hh   75 € hlö  4hh   65 € hlö 

 

Frenckell hotellihuoneet   

 aikuiset     74 € 

 alle 12-v.      62 € 

Huoneistot / Tammela / sporttihuoneet 3-4 HH 

 aikuiset     65 € 

 alle 12-v./hlö     49 € 

Huoneistot / Tammela / sporttihuoneet 2 HH 

 aikuiset     70 € 

 alle 12-v./hlö     55 € 

 

 Yhden hengen huoneen lisä / vrk   30 € 

 Ylimääräinen majoitusyö aamiaisella    30 €  



 

 

TILOJEN KÄYTTÖ 

  

 Harjoitus-, luento- ja vapaa-ajantilojen käytöstä ei veloiteta erikseen (pois lukien alla olevat). 

 Sopimukseen eivät sisälly Eerikkilä-hallin, E. Kinon, Lounge 1952:n ja klubisaunojen käyttö. 

 Eerikkilä-halli  Täysikokoinen kenttä (100mx63m) 110€ / tunti (alv 0%) 

½ kenttä (63mx50m)  70€ / tunti (alv 0%) 

 Klubisaunat, Lounge 1952 ja E. Kino   hinnaston mukaisesti 

Harjoitushallin käyttö, verollinen hinta 

 Yksittäiset, ei majoittuvat, ryhmät tai henkilöt   55 € tunti (sis. Alv 10%) 

 

KOULUTTAJAKORVAUKSET 

 

Eerikkilän ja Krikettiliiton yhteistoimintakoulutuksissa, turnauksissa ja leireillä maksetaan kouluttajille 

korvauksia seuraavasti: 

 

 kurssin tai koulutuksen minimipituus tulee olla 10 opetustuntia (10 x 45 minuuttia) ja osallistujia 

vähintään 15 henkilöä, mikä on vapaan sivistystyön määräysten edellytys 

 palkkiota maksetaan kuudelta (6) opetustunnilta päivässä ja tuntipalkkio on 12 €/tunti 

 matkakustannukset korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaisesti tai oman auton käytöstä 

0,22 €/km  

 Eerikkilä maksaa majoituksen ja ruokailut tapahtumien ajan kouluttajille, jotka ovat oikeutettuja 

koulutuskorvaukseen. Majoitus tapahtuu 2 – 3 hengen huoneissa. Päivärahoja ei makseta. 

 Yhteistoimintakoulutusten ja leirien ohjelmat suunnitellaan yhdessä Eerikkilän ja Krikettiliiton 

toimesta.  

 kouluttajien korvaukset maksetaan osallistujamääriin perustuvaa portaittaista tapaa noudattaen. 

Palkkio maksetaan kouluttajille kutakin alkavaa 15 osallistujaa kohden, maksimissaan kuitenkin 

enintään 5 kouluttajalle. 

 

Kouluttajakorvauksen perusteet 

 

Osallistujien määrä   Palkkio maksetaan  

 

 vähintään 15 osallistujaa 1 kouluttajalle 

 16-30 osallistujaa  2 kouluttajalle 

 31-45 osallistujaa  3 kouluttajalle 

 46-60 osallistujaa  4 kouluttajalle 

 61 osallistujaa tai enemmän 5 kouluttajalle  

      

VARAUS –JA PERUUTUSEHDOT 

 

Varaus- ja peruutusehtomme vapaan sivistystoimen piiriin kuuluvaan toimintaan löytyvät 

verkkosivuiltamme osoitteesta 

 https://eerikkila.fi/urheilu/peruutus-ja-varausehdot/ 
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