Vapaa-aikatoimen tiloista ja palveluista perittävät maksut vuonna 2022
Sivistyslautakunta 26.10.2021 § 78

Kuntosalin asiakasmaksut ovat olleet vuonna 2021 seuraavat:
40 € koko vuosi
30 € puoli vuotta
20 € 2 kk jakso
2 € kertamaksu
Koronasta johtuvasta sulusta johtuen koko vuoden maksua alennettiin
tilapäisesti tänä vuonna 30 euroon.
Maksuista vapautettuja ovat kustavilaiset yli 65-vuotiaat, toisen asteen
opiskelijat ja työttömät.
Yksityisvuoro maksaa 40 €, jolloin ei ole tarvinnut maksaa henk.koht.
maksua.
Leirimajan vuokrahinnasto on ollut seuraava:
majoitus
Yritykset ja yksityiset 250 e/vrk
Kustavilaiset yhteisöt ja yhdistykset 50 e/vrk
Muut yhteisöt ja yhdistykset 150 e/vrk
päivä/iltatoiminta
Yritykset ja yksityiset 250 e
Kustavilaiset yhteisöt ja yhdistykset, ilmainen.
Muut yhteisöt ja yhdistykset 150 e/vrk
Loppusiivouksen laiminlyönti 200 euroa.
Hintoihin on lisätty 10 % alv.
Klipunkarin takkatilojen ja saunan iltakäytöstä on peritty 50 euron maksu ei
kustavilaisilta yhteisöiltä.
Suvitorin paikkamaksut ovat olleet seuraavat (sis. 24% alv):
Kertamaksu 7 €
Sisätila kausimaksu 60 €
Sisätila ”keittiöllä” 60 €
Ulkotila kausimaksu 60 €
”Ahdon kioski” 100 €
Sähkö on sisältynyt maksuun
Muista vapaa-aikatoimentilojen ja alueiden käytöstä ei ole peritty maksuja
yksityisiltä ja yhdistyksiltä. Yritysten kanssa on neuvoteltu erikseen
tilojen/alueiden vuokrasta.
Vapaa-aikatoimen palveluista, kuten retkistä ja leireistä on peritty
kustannuksiin suhteutettu kohtuulllinen maksu. Uimakoulu on ollut
maksuton kustavilaisille.
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Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää vuoden 2022 maksujen ja perusteiden osalta
seuraavaa:
Kuntosalin asiakasmaksut vuonna 2022:
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50 € koko vuosi
30 € puoli vuotta
20 € 2 kk jakso
2 € kertamaksu
Maksuista vapautettuja ovat kustavilaiset yli 65-vuotiaat, toisen asteen
opiskelijat ja työttömät. Maksuvapautus ei koske yksityisvuoroja.
Yksityisvuoro maksaa 100 €, yksityisvuoron maksajan ei tarvitse maksaa
vuosimaksua.
Yksityisvuoroja on tarjolla rajoitettu määrä päivittäin klo 8-10 ja klo 12-16
välillä.
Leirimajan vuokrahinnasto:
majoitus
Yritykset ja yksityiset 250 e/vrk
Kustavilaiset yhteisöt ja yhdistykset 50 e/vrk
Muut yhteisöt ja yhdistykset 150 e/vrk
päivä/iltatoiminta
Yritykset ja yksityiset 250 e
Kustavilaiset yhteisöt ja yhdistykset, ilmainen.
Muut yhteisöt ja yhdistykset 150 e/vrk
Loppusiivouksen laiminlyönti 200 euroa.
Hintoihin on lisätty 10 % alv.
Klipunkarin saunatiloja ei vuokrata yhteisöille eikä yksityisille.
Suvitorin paikkamaksut ovat olleet seuraavat (sis. 24% alv):
Kertamaksu 7 €
Sisätila paikkamaksu 60 €
Sisätila ”keittiöllä” 60 €
Ulkotila paikkamaksu 60 €
Sähkö on sisältyy maksuun
Muista vapaa-aikatoimentilojen ja alueiden käytöstä ei peritä maksuja
yksityisiltä ja yhdistyksiltä. Tilojen ja alueiden käytöstä kaupalliseen
toimintaan neuvotellaan erikseen.
Vapaa-aikatoimen palveluista, kuten tapahtumista, retkistä ja leireistä on
peritään kustannuksiin suhteutettu kohtuulllinen maksu. Riippuen
kohderyhmästä osa em. voi olla maksuttomia. Uimakoulu on maksuton
kustavilaisille. Vapaa-aikasihteeri määrittelee tapauskohtaisesti perittävät
maksut.
Päätös
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Ehdotuksen mukaan, paitsi Suvitorin kohdalla hinnastoksi päätettiin
seuraavaa:
Kertamaksu 7 € (yksittäiset toripäivät ympärivuoden ml. markkinat)
Sisä- ja ulkotilat paikkamaksut/kk
Toukokuu 10 €
Kesäkuu 20 €
Heinäkuu 40 €
Elokuu 20 €
Syys 10 €
Sähkö sisältyy maksuihin.
Hinnat sisältävät 24 % alv.

