LAPPAJÄRVEN KUNNAN TILOJEN, LAITTEIDEN JA TAVAROIDEN VUOKRAUS, Kh 7.3.2016 § 45, voimaantulo 1.8.2016
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva ALV
1.8.2016
varaukset
Koulut/normaalit luokkatilat
* vuokra-aika alle 5 tuntia
5,00 €/tunti perusopetuksen rehtori
* vuokra-aika yli 5 tuntia, mutta alle 5 pv
30,00 €/päivä
* vuokra-aika yli 5 pv
150,00 €/vko
* vuosimaksu tilan säännöllisestä käytöstä
60,00 €/vuosi
ATK-luokka
* vuokra-aika alle 5 tuntia laitteineen
* vuokra-aika yli 5 tuntia laitteineen

12,00 €/tunti
60,00 €/pv

Videoneuvotteluluokka
* vuokra-aika alle 5 tuntia
* vuokra-aika yli 5 tuntia

12,00 €/tunti
60,00 €/pv

Auditorio
* auditorion käyttö, ilman siivousta, alle 3 h
* auditorion käyttö, sisältää siivouksen
* auditorion käyttö, ilman siivousta, koko päivä
* erillissiivous
* vuokra sisältää myös pikkukeittiön, eteis- ja aulatilojen käytön
* paikalliset lasten ja nuorten tilaisuudet maksuttomia
Keskikoulun keittiö
* keittiön vuokra, alle 3 h
* keittiön vuokra, yli 3 h
* keittiön ja ruokasalin vuokra, alle 3 h
* keittiön ja ruokasalin vuokra, yli 3 h
* vuokra sisältää tiskin, astioiden ja kalusteiden käyttöoikeuden
* Auditorion vuokran yhteydessä - 50 %
* keittiön astioita, kalusteita tai tavaroita ei pääsääntöisesti
vuokrata ulkopuolelle
Rantakankaan koulun keittiö
* keittiön vuokra, alle 3 h
* keittiön vuokra, yli 3 h
* keittiön ja ruokalan vuokra, alle 3 h
* keittiön ja ruokalan vuokra, yli 3 h
* vuokra sisältää tiskin, astioiden ja kalusteiden käyttöoikeuden
* keittiön astioita, kalusteita tai tavaroita ei pääsääntöisesti
vuokrata ulkopuolelle
Länsirannan koulun keittiö
* keittiön vuokra, alle 3 h
* keittiön vuokra, yli 3 h
* keittiön ja liikuntasalin vuokra, alle 3 h
* keittiön ja liikuntasalin vuokra, yli 3 h
* vuokra sisältää tiskin, astioiden ja kalusteiden käyttöoikeuden
* keittiön astioita, kalusteita tai tavaroita ei pääsääntöisesti
vuokrata ulkopuolelle

perusopetuksen rehtori

60,00 €/kerta
100,00 €/kerta
200,00 €/pv
50,00 €/kerta

50,00 €/kerta
120,00 €/kerta
70,00 €/kerta
140,00 €/kerta

30,00 €/kerta
80,00 €/kerta
50,00 €/kerta
100,00 €/kerta

20,00 €/kerta
40,00 €/kerta
40,00 €/kerta
80,00 €/kerta

Liikuntasalien vuokrat
* salivuokra käyttökerralta, alle 3 h
* salivuokra käyttökerralta, yli 3 h
* vuosimaksu tilan säännöllisestä käytöstä
* haetut vakiovuorot, kaikille avoimet paikallisten lasten ja
nuorten liikuntatoimintaan; ei peritä vuokraa
(pääsääntöisesti alle 18 vuotta)
Yleisurheilukenttä, ulkopaikkakuntalaiset
Pesäpallokenttä, ulkopaikkakuntalaiset
Taavintupa
* paikalliset, lyhytkestoinen käyttö, alle 3 tuntia
* ulkopaikkakuntalaiset, lyhytkestoinen käyttö, alle 3 tuntia
* paikalliset, kokopäiväkäyttö
* ulkopaikkakuntalaiset, kokopäiväkäyttö

30,00 €/kerta
60,00 €/kerta
200,00 €/vuosi

100,00 €/pv
100,00 €/pv

50,00 €/kerta
80,00 €/kerta
100,00 €/kerta
150,00 €/kerta

Tilat on siivottava itse. Yläkerran tila ei ole vuokrattavissa.
Ellei tilaa siivota itse, laskutetaan vuokraajaa todellisten
siivouskustannusten mukaan.
Halkosaaren sauna ja hiihtomaja
*lyhytkestoinen käyttö, alle 3 tuntia
* kokopäiväkäyttö
* Tilat siivottava itse.
* pitkäaikaisesta käytöstä, kuten esim. teatteri, korvaus sovitaan
erikseen
* avantouimarit
Nuorisotilat
* lyhytkestoinen käyttö, alle 3 tuntia
* kokopäivän käyttö, esim. näyttelyt yms.

30,00 €/kerta
80,00 €/kerta

1 €/henkilö/kerta

30,00 €/kerta
50,00 €/kerta

* Nuorisotilat ovat maksuttomia kaikille toimiville lappajärveläisille
järjestöille, jotka toimivat lasten ja nuorten parissa, Lappajärven
eläkeläis-, sotaveteraani- ja sotainvalidijärjestöille sekä näiden
naisjärjestöille ja Lappajärven oppilaskunnan hallituksille.
Valtuustosali (ei alv:ta)
* lyhytkestoinen käyttö, alle 3 tuntia
* kokopäivän käyttö
* vuokraan sisältyy keittiön käyttöoikeus
Terveyskeskus/alakerta
* vuosimaksu tilan säännöllisestä käytöstä
Henkilökunta
* henkilökunnan työstä laskutetaan tehtyjen tuntien perusteella ja
todellisen palkan mukaan sivukulut mukaan lukien.

50,00 €/kerta
100,00 €/kerta

100,00 €/vuosi

