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VUOKRAT ULKOPUOLISTEN JÄRJESTÄMISTÄ TILAISUUKSISTA
SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINNOIMISSA TILOISSA 1.1.2020 ALKAEN

(sis. Arvonlisäverolain mukainen arvonlisävero)

Järjestäjä Tila Vuokra-
hinta (sis. alv)
1.1.2020 -

Eri urheiluseurat ja järjestöt
sekä yksityishenkilöt
(jatkuvat salivaraukset, ei
yksittäiset tilaisuudet)

Liikuntasali

* Jalasjärven koulukeskuksen uusi sali 5 € /
tunti / lohko

5,00 € / tunti

Järjestöt ja yhteisöt
(poliittiset, uskonnolliset,
urheilu, ei kaupalliset, eri
järjestöt kaupungin lautakuntien
kanssa)

Mikäli tilaisuus kestää
useamman päivän, kertataksat
ovat myös päivätaksoja

Liikuntasali, maksuton tilaisuus

Jalasjärven koulukeskus, uusi sali

Luokkahuone, Jalasjärven koulukeskuksen
”akvaario”

Puu-/Metallikäsityöluokka

Kotitalousluokka

ATK –luokka

Keittiö, pienet koulut (ei keskuskeittiöt)

33,00 € / kerta

33,00 € / kerta /
lohko

  8,70 € / kerta

31,00 € / kerta

24,80 € / kerta

62,00 € / tunti

*)

Kurikan yhteiskoulun tilat B-Sali (ja ruokala)

Auditorio (170 – 180 paikkaa)
Auditorion kahvio

D-aula

Kurikan yhteiskoulun ruokalatilan kalusteet

49,60 € / kerta

49,60 € / kerta
10,00 € / kerta

49,60 € / kerta

40,00 – 105,00 € /
kerta

Päiväkoti Kunnannupun auditorio

Jalasjärven koulukeskus, aula

Jalasjärven yläaste, ruokala

31,00 € / kerta

31,00 € / kerta

25,00 € / kerta

Kurikkalaiset järjestöt ja
yhteisöt, ym.

Koulujen kentät

Kentät, isot tapahtumat

Isot tapahtumat (esim. markkinat)

25,00 – 124,00 € /
kerta

340,00 € /
vuorokausi

170,00 € /
vuorokausi



*)  Keittiötilan vuokraaminen, tarjoilut ja keittiöhenkilökunta; Tarjouspyyntö erikseen teknisen
osaston ruokapalvelulle.

Sivistysosaston käyttö ja sen jälkeen muu kaupungin oma käyttötarve ovat etusijalla.

Kaupungin omien tilaisuuksien taksa 50 %, koko kaupungin tyhy –toiminnalle ja sivistysosaston eri
lautakunnille käyttö on maksutonta.

Jatkuvat salivuorot ovat maksuttomia alle 18 –vuotiaille sekä eläkeläisille kohdistetussa
toiminnassa.

Taksoja sovelletaan voittoa tavoittelemattomien toimijoiden, yhdistysten ja yksityishenkilöiden
vuokratessa tiloja. Yritystoiminta koulun tiloissa on toissijaista ja taksat +10 %.

Useamman päivän mittaisessa tapahtumassa kertamaksu = päivämaksu.

Poikkeavista taksoista sekä erikseen mainitsemattomien tilojen vuokraamisesta ja taksoista päättää
osastopäällikkö anomusta vastaan (hallintosääntö § 29).

Äänentoistolaitteiden asennus ym. käyttöopastus 22,30 €/tunti.


