LEMIN KUNNAN PÄIVÄKOTIEN JA KOULUJEN TILOJEN KÄYTÖSTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2020

Vuokrattava tila
Koulukeskus
- tavallinen luokka
- erikoisluokka
- auditorio
- teknisen työnluokka
- savenpolttouuni
- ruokasali
- aulat ja piha-alueet
- liikuntasali, kokonaan
- liikuntasali, puolikas
Kuukanniemen koulu
-tavallinen luokka
-liikuntasali
- ruokasali
- aulat ja piha-alueet
Kuntosali

Paikalliset
yhdistykset /
yksityisten
viikottaiset
säännölliset vuorot
ja
Yleishyödylliset
yksitysihenkilöiden yhdistykset / muut
yksittäiset
julkiset toimijat
tapahtumat
tunti
/kertavuokrina
10 €
20 €
35 €
50 € / krt
20 €
20 €
30 €
15 €

25 €
40 €
50 €
60 €
60 €
50 €
50 €
300 €
150 €

Yritykset /
yksityiset /
ulkopaikkakuntalaiset/
kertavuokrina
50 €
60 €
80 €
70 €
100 €
150 €
500 €
250 €

10 €
25 €
50 €
15 €
100 €
250 €
20 €
50 €
100 €
20 €
80 €
150 €
25€ avainpantti
25€ avainpantti
Yksityistilaisuus
25 € kuukausi
25 € kuukausi
200€ / pv
70€ kolme kk
70€ kolme kk
130€ kuusi kk
130€ kuusi kk
35€
35€ ryhmätunti
ryhmätunti (60min)
(60min)

Hinnat sisältävät alv 24% tai 10 %

Alle 18
vuotiaiden
harjoitus- ja
harrastevuorot/
tunti *
Varausnumero Muuta huomoitavaa
040 502 2291 Ovien avaus 50 € /krt
Vuokraajan aiheuttamat
hälytykset 150€ /krt
Päivystystyöt 55,80€ /h
Vastuuhenkilö nimettävä
Tilojen järjestely ja siivous
tapahtumaan liittyen
55,80€ /h
10 €
Normaalin työajan ulko5€
puolella tehtävästä työstä
040 502 2291 laskutetaan tuntiveloistushinta korotettuna
5€
ylityöprosenteilla.
Ruokasalin opastus sovittava
ennen vuokrausta.
ikäraja 15 v
040 595 7350 Liikuntasalit, kuntosali ja
35€ ryhmätunti
ulkoliikuntapaikat alv 10%
(60min)

Ulkoliikuntapaikat

Nuortentilat Lämppäri ja
Tapiola

Maksuttomia

Tarvittavat
Tarvittavat
valmistelut
valmistelut
55,80€ / h
55,80€ / h
10€ / krt (alle 3 h)
10€ / krt (alle 3 h) 10€ / krt (alle 3 h)
25€ / pv
25€ / pv
25€ / pv

040 595 7350 Muut tilavuokrat alv 24%

040 595 7350

* Alle 18 vuotiaille säännöllistä ohjattua toimintaa järjestäville paikallisille yhdistyksille ja järjestöille.
(ryhmän kaikkien jäsenten tulee olla alle 18 vuotiaita).
Vanha Pappila omana hinnastona. Hinnasto hyväksytty sivistyslautakunnan kokouksessa 30.1.2019 3§. Varaukset vapaa-aikasihteeri 040 595 7350.
Päiväkodit eivät ole vuokrattavissa säännölliseen toimintaan. Lisätietoja varhaiskasvatuspalveluiden esimies 040 545 0325.
Lemin kunnankirjastossa ei ole erillisiä vuokrattavia työskentelytiloja vaan tilat on vapaasti kaikkien käytössä kirjaston aukioloaikoina.
Lisätietoja p. 040 723 0570.

