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TILOJEN VUOKRAUSPERIAATTEET JA HINNAT 1.8.2020 lähtien
1. Tilavaraukset tehdään sähköisesti ennakkoon ennen käyttöä Kangasniemen Asio- tilavarausjärjestelmän kautta. Pääsääntöisesti varaus on tehtävä 7 vrk ennen käyttöä, poikkeukset ilmoitetaan
tilavarausjärjestelmässä tilakohtaisesti. Tilojen varauksiin liittyvät kysymykset osoitetaan kunnan
asiointipisteeseen, josta tiloja voi myös varata.
2. Henkilökunta varaa tiloja kalenterin kautta käyttäjätunnuksilla.
3. Hinnasto tuntitaksana ja päivähinta tai erikseen mainiten ajanjakso.
4. Tilavarausjärjestelmään on määritelty hinnoittelu eri tiloilla, joka määräytyy lähtökohtaisesti
siten, että hinnat peritään B-ryhmän varaajilta. Joidenkin tilojen osalta käyttömaksu peritään
kaikilta varaajilta.
Hintaryhmä A
- yleishyödyllinen yhdistys, ryhmä tai yksityishenkilö, joka ei kerää tilaisuudesta pääsymaksua
- alle 18-vuotiaille järjestettävä maksuton toiminta
Hintaryhmä B
- yritys
- kaupallinen yhdistys
- seurakunta (pl. kunnantalon kokoustilat)
- maksullinen tapahtuma
- yleishyödyllinen yhdistys, ryhmä tai yksityishenkilö, joka saa tilaisuudesta taloudellista hyötyä
5. Vaalit, kunnan oma käyttö, viranomaistapahtumat ensisijalla, tapahtumat toisella sijalla, vakiovuorot kolmannella sijalla. Mahdollisten päällekkäisten samanarvoisten varausten osalta päätöksen tekee kunnan viranhaltija. Kun viranhaltija tekee harkinnanvaraisen päätöksen tilojen käytöstä, siitä tehdään viranhaltijapäätös, jotta asiakkaan oikeusturva valitusmahdollisuuden myötä
toteutuu.
Keittiötilojen ja erityisluokkien vuokraus saattaa vaatia kunnan henkilökunnan läsnäoloa ja erikseen hinnoittelua tältä osin. Tapauskohtaisesti nämä tilat voidaan vuokrata ammattitaitoisille
käyttäjille ilman henkilökunnan läsnäoloa.
Tilojen käyttöön liittyvät säännöt löytyvät jatkossa tilavarausjärjestelmästä ja niiden päivittämisestä vastaa kunkin kiinteistönkäytöstä vastaava toimialajohtaja.
6. Laskutus
- Netin kautta kirjautumattomana käyttäjänä varattavissa olevien tilojen hinta maksetaan varattaessa.
- Vakiovuorot ja vahvistuksen vaativat varaukset vaativat kirjautumisen järjestelmään ja ne laskutetaan tilavarausjärjestelmän kautta.
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7. Kun varaus on tehty tilavarausjärjestelmän kautta, käyttäjä sitoutuu tilojen varauksen yhteydessä tilojen käyttösääntöihin. Erillistä viranhaltijapäätöstä ei tilojen käytöstä tehdä.
8. Tilavarausten peruutusehdot
Jos varausta ei ole peruutettu 72 tuntia ennen varauksen alkua, käyttämättömästä varauksesta
laskutetaan 50 % hinnasta. Netissä maksettujen yksittäisten varausten osalta varausmaksua ei
palauteta, mikäli varaus peruutetaan.
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HINNASTO
Ilmoitetut hinnat peritään B-ryhmän varaajilta. Joidenkin tilojen osalta käyttömaksu peritään kaikilta varaajilta.
Kunnantalo
Tila
Kangasniemi-sali
aula

erityistä

kunnanhallituksen huone Ei varauksia ulkopuolisille
ilta-aikaan
takkahuone
Erillisveloitus kaikille:
-takan lämmitys 10
€/kerta
- sauna 25 €/ilta
johtokeskus
teknisen toimen kokous- Ei varauksia ulkopuolisille
tila
ilta-aikaan
ruokala
keittiö
Hinta laskutetaan myös
ryhmältä A.
Varaukset ruoka- ja puhtauspalveluesimiehen
hyväksymänä.
Keittiön ja ruokalan yhteisvarauksessa peritään
hinta vain toisesta.
Liikuntapaikat

15€/h

€/päivä
200 €
70 €/vk/näyttely
70 €/tilaisuus/koko
aula
50 €

15€/h

50 €

15€/h
15€/h

50 €
50 €

15€/h

50 €
50 €

Tila
Tehomet Areena jäähalli

€/1h
Alle 18 v.
harjoitus 25 €/h
ottelu 40 €/h

€/päivä
500 € maksulliset konsertit ja messut

erityistä
Luistelukoulu
20 €/vuosi

€/1h
40€/h

Aikuiset
harjoitus 40 €/h
ottelu 60 €/h
juoksusuora
Tehomet Areenan kabinetti

Alle 18 v. ohjatut ryhmät
0€
sisältyy jäähallin vuokraan

5 €/h

100-200 € pienemmät
tilaisuudet
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Tila
kuntosali

erityistä

€/1h
Aikuiset
3,5 € krt
10 x 35 €
4 kk 65 €
8 kk 100 €

€/päivä

Eläkeläiset, opiskelijat, työttömät
10 x 25 €
4 kk 40 €
8 kk 50 €
Yli 70 v. erityisryhmät
20 €/vuosi
Yritykset
20 €/h
hiihtomaja

liikuntatapahtumat 0 €

urheilukenttä

liikuntatapahtumat 0 €

Kansis-keskus ja lukio
Tila
liikuntasali

erityistä
Ohjatut erityisryhmät ja
alle 18 v. 0 €

liikuntasali

teatteritila/liikuntatila
keittiö

ruokala
kielten ja ilmaisutaidon
luokka 1.067/1.068

yksityistilaisuudet
50 €
näyttelyt ym. 200 €
€/1h
Liikunnan vakiovuorot
10 €/lohko
25 €/koko sali
Muut kuin liikunta
20 €/lohko
50 €/koko sali
15 €/h

€/päivä
250 €

15 €/h
15 €/h

60 €
60 €

Hinta laskutetaan myös
ryhmältä A. Lisäksi erikseen henkilökunnan
palkkakustannukset.

500 €

60 €
100 €
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TILA
erityistä
teknisen työn luokka
1.079
käsityö-/kuvataideluokka
2.019
kotitalousluokka 1.071
opetustila, kirjasto
lukion musiikkiluokka
Alakoulut
TILA
erityistä
Beckerin koulun liikunta- Alle 18 v. 0 €
sali

€/1h
20 €/h

€/päivä
80 €

20 €/h

80 €

20 €/h
15 €/h
20 €/h

80 €
60 €
80 €

€/1h
Aikuiset 5 €/h

€/päivä
200 €/pv

Tapahtumat ja
osallistumismaksun perivät
ryhmät 20 €/h
Beckerin koulun ruokala
Hinta laskutetaan myös
ja keittiö
ryhmältä A.
Becker, luokka 23/puusiipi
Becker, luokka 25/puusiipi
Becker, musiikkiluokka
25/puusiipi
Becker, luokka 26/puusiipi
Becker, luokka 27/puusiipi
Becker, tekstiilityön luokka 11/alakerros
Becker, teknisen työn
luokka/alakerros
Becker, luokka
37/yläkerros
Becker, luokka
38/yläkerros
Becker, luokka
39/yläkerros
Koittilan koulu
Vuojalahden koulu
Otto Mannisen koulu
Äkryn koulu

50 €/pv
15 €/h
15 €/h
15 €/h

50 €/pv
50 €/pv
50 €/pv

15 €/h
15 €/h
15 €/h

50 €/pv
50 €/pv
50 €/pv

20 €/h

80 €/pv

15 €/h

50 €/pv

15 €/h

50 €/pv

15 €/h

50 €/pv
50 €/pv
50 €/pv
50 €/pv
50 €/pv
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Synsiön leirikeskus
Tila
Leirikeskus

erityistä
Siivousmaksu 100 €, jos
ei ole itse siivonnut.

€/1h
Kokoukset yms.
ilman yöpymistä
50 € / 3 h

Peruutus 2 vk ennen,
muuten ½ hinnasta peritään.
Leirikeskuksen rantasauna

Siivousmaksu 100 €, jos
ei ole itse siivonnut.

Peruutus 2 vk ennen,
muuten ½ hinnasta peritään.
Perhetupa, Kankaistentie 5
Tila
erityistä
Perhetupa 1
Perhetupa 2
Perhetupa 3
keittiö
Tori
Toripaikat
Torialue on jaettu toripaikkoihin, sähköpaikasta erillinen veloitus

€/päivä
ma-pe 150 €/vrk
pe-su 175 €/vrk
viikonloppu 350 €
Kunnan henkilöstö
ma-pe 100 €/vrk
pe-su 150 €/vrk

50 € / 3 h
Kunnan henkilöstö
40 € / 3 h

€/1h
10 €/h
10 €/h
10 €/h
10 €/h

€/päivä

5 €/pv/
sähköpaikka

