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SIVISTYSLAUTAKUNTA

1. Yleistä

Tilojen käyttämisestä peritään käyttäjiltä vuokraa kahden ryhmityksen mukaisesti:

Ryhmä 1:     paikalliset kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja muut yleishyödylliset järjestöt ja yhdistykset 

Ryhmä 2:     yksityiset, liikelaitokset, seurakunta sekä muut edellämainittuihin kuulumattomat

                    Tähän ryhmään kuuluvat myös maksulliset tilaisuudet.

Talvikauden säännöllisistä vuoroista päätetään kesäkuussa.

Säännöllisten käyttövuorojen laskutus tehdään kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskauden päätyttyä. 

Kertaluonteisesta käytöstä laskutetaan kerran kuukaudessa. 

Tilaisuuksien aiheuttamat ylimääräiset vahtimestarin sekä siivous- ja keittiöhenkilökunnan palkka-

kustannukset peritään aina todellisten  kustannusten mukaan. Tilaaja on velvollinen korvaamaan kunnan

omaisuudelle aiheutetun vahingon.

Vuokrasta voidaan anoa vapautusta. Vapautus voidaan myöntää

-   kun tilaisuuden järjestäjänä on sotaveteraani- tai sotainvalidijärjestö

-   kun tilaisuuden tarkoitus on kerätä varoja humanitäärisiin tarkoituksiin tai

-   muusta erityisestä syystä.

Sivistystoimen sisäisessä eri yksiköiden toiminnassa tilojen käyttö on maksutonta. Ylimääräiset

henkilöstö- ym. kulut laskutetaan.

2. Kiinteistön muu kuin oppilas- tai päivähoitokäyttö

Lupaa tilojen käytöstä haetaan hyvissä ajoin asianomaisen koulun rehtorilta tai päiväkodin johtajalta.

Keittiötilan vuokraamisesta sekä henkilökunnan käyttämisestä päättää ateria- ja puhtauspalvelu.

Vapautusta tilojen vuokrasta voidaan anoa rehtorilta tai päiväkodin johtajalta. Rehtorilla ja päiväkodin

johtajalla on oikeus päättää tapauskohtaisesti poikkeuksista yksittäisissä maksuissa.

Vuokraa tilojen käytöstä ei peritä silloin, jos ao tilaisuus/tapahtuma palvelee suoraan myös koulun

tai päiväkodin tavoitteita.

Arvonlisävero on liikuntatilojen liikuntakäytöstä 10 % sekä  liikuntatilan muusta käytöstä, koulun 

muiden tilojen ja päiväkodin tilojen käytöstä 24 %.

Järjestyssäännössä annetaan yleiset käyttäytymisohjeet ja ohjeet siitä, millä edellytyksillä irtaimistoa

irtaimistoa annetaan ulkopuolisten käyttöön.

Tilan käyttöoikeus kielletään tai jo myönnetty käyttöoikeus voidaan peruuttaa, mikäli voidaan todeta,

että käyttäjä ei noudata järjestyssääntöä tai tuotetaan merkittävää haittaa koululle tai päiväkodille.

Harjoituspelivuorot voidaan peruttaa, jos koulun oma tai joku muu tilaisuus sitä vaatii.
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Tila

Suorite Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 1 Ryhmä 2

Liikuntasali, yli 250 m2

Tervakosken ja Turengin koulut

Tervakosken ja Turengin yhteiskoulu/lukiot

- liikuntakäyttö €/h 10,40 20,80 10,60 21,20

- muu käyttö €/h 12,50 25,30 12,80 25,80

Liikuntasali, alle 250 m2

Leppäkosken ja Harvialan koulut,  Viralan koulun 

koulun sali+aula, suurten koulujen pienet salit,

- liikuntakäyttö €/h 7,40 14,80 7,60 15,20

- muu käyttö €/h 9,60 19,20 9,80 19,60

Alle 18-vuotiaiden ryhmät, säännölliset harjoitusvuorot

Luokkahuoneet, aula-,  käytävätilat,

pienet salit (Heinäjoen,  Tarinmaan ja 

Vähikkälän koulujen salit sekä Kivitaskun, €/h 5,70 11,40 5,80 11,60

Jänispolun, Kettukallion ja Pikkuniitun päivä-

kotien salit)

Kotitalousluokka, ATK-luokka €/h 9,20 18,30 9,40 18,70

Luokkahuone, majoitukseen €/vrk 35,90 71,80 36,60 73,20

Ruokasali, isot koulut €/h 11,30 22,60 11,50 23,10

Tervakosken ja Turengin koulut

Tervakosken ja Turengin yhteiskoulu/lukiot

Ruokasali €/h 5,70 11,40 5,80 11,60

Harvialan, Leppäkosken ja Tarinmaan ja Viralan koulut 

Ruokasali, muut koulut €/h 5,70 11,40 5,80 11,60

Turengin ja Tervakosken kentät varataan

liikuntapäällikön kautta

Taksat sisältävät arvonlisäveron. Arvonlisävero on liikuntatilojen liikuntakäytöstä 10 %, 

liikuntatilan muusta käytöstä 24 % ja koulun muiden tilojen käytöstä 24 %.

taksat

1.8.2022 alkaen
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Voimassaolevat 


