Hyvinvointilautakunta hyväksynyt 25.1.2021 § 9 Puumalan yhtenäiskoulun tilojen käyttömaksut 1.1.2021
lukien seuraavasti:
Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 %.
1. Luokkatilat:
• kotitalousluokka 9, 60 €/tunti
• tietokoneluokka 9, 60 €/tunti
• muut luokat 5, 80 €/tunti
2. Ruokasali:
• 11, 50 €/tunti
• ½ päivää 26, 50 €
• koko päivä 52, 90 €
Ruokasalin pöydät ja tuolit:
• 5 pöytää 15, 00 €
• 6- 10 pöytää 24, 00 €
• 11- 15 pöytää 29, 50 €
• 16 - pöytää 43, 00 €
• 1- 30 tuolia 15, 00 €
• 31- 60 tuolia 24, 00 €
• 61- 90 tuolia 29, 15 €
• 91 - tuolia 43, 00 €
Vuokraaja huolehtii itse pöytien ja tuolien kuljettamisesta. Pöydät ja tuolit on
palautettava ehjinä ja puhtaina. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan rikkoutuneet
kalusteet.
3. Keittiö:
• 11, 50 €/tunti
• ½ päivää 26, 50 €
• koko päivä 52, 90 €
4. Ruokasali ja keittiö:
• 19, 00 €/tunti
• ½ päivää 42, 40 €
• koko päivä 84, 70 €
5. Auditorio:
• arki- ilta (ma - to) 65, 80 €
• perjantai- ilta 90, 20 €
• lauantai 90, 20 €
• sunnuntai 90, 20 €
AV- laitteita käytettäessä maksaa tilan vuokraaja kunnalle vastuuhenkilön palkkaamisesta aiheutuvat
kustannukset.
Paikalliset kulttuurinharrastajat:
• harjoituskäyttö 4, 80 €/tunti
• esitykset 38, 60 €/ilta

6. Näyttelyt, leirit, myyjäiset ym. tilaisuudet, joissa tarvitaan useampia koulun
tiloja käyttöön poislukien auditorio:
• 105, 80 €/vrk

Kaikilla tilojen vuokraajilla on siivousvelvoite (lattiat, tasot, astiat, kotitalousluokan,
keittiön ja ruokasalin roska- astioiden tyhjennys, käytetyt pöytäliinat) tilojen käytön
jälkeen.
Vuokraa ei peritä sellaisilta kerhotoiminnoilta, joissa yli puolet osallistujista on esi- ja
/tai perusopetuksen oppilaita.
Mikäli tiloja käytettäessä ja/tai kalusteita vuokrattaessa tarvitaan laitosmiehen
palveluita heidän työaikansa ulkopuolella, maksaa vuokraaja kunnalle näistä
palveluista aiheutuneet kustannukset.
Kansalaisopistolta peritään koulujen luokkatilojen käytöstä 3, 80 €/tunti (alv 0 %)
sisäisenä vuokrana.
Muilta osin peruskoulun rehtori päättää käyttömaksuista.
Laskutuksesta vastaa peruskoulun rehtori.

