Hinnat voimassa 1.8.2020 alkaen (päivitetty hyv.ltk 7/2020 § 67)
Liikuntapaikkamaksut
LIIKUNTAPAIKAT
ISOKYRÖ AREENA (sis. 10 % alv)
VAKIOVUOROT

1/3 Sali

2/3 Sali

koko Sali

Isokyröläiset seurat ja yhdistykset

0,00 €

0,00 €

0,00 €

/h

10,00 €

20,00 €

25,00 €

/h

15,00 €

30,00 €

40,00 €

/h

20,00 €

40,00 €

50,00 €

Isokyröläisten yksityisten vuorot ja maksullisia
liikuntaryhmiä järjestäville yrityksille
Ulkopaikkakuntalaiset seurat ja yhdistykset
YKSITTÄINEN HARJOITUSVUORO
Vakiovuorojen ulkopuolinen varaus
Omavartalovoima-alue
Isokyröläiset seurat ja yhdistykset
Isokyröläisten yksityisten ja maksullisia liikuntaryhmiä
järjestävien yritysten vuorot
Kertakäynti (vakiovuorojen ulkopuolisena aikana)

VAKIOVUOROJEN ULKOPUOLINEN VUOKRA
Kuntalaiselle (esim. sarjapelit, kilpailut, konsertit):

0,00 €

/h

15,00 €

/h

4,50 €

/kerta/hlö

max 5h

ylittäviltä
tunneilta € / h

koko päivä

pe/la/su

150,00 €

30,00 €

270,00 €

ma/ti/ke/to

50,00 €

10,00 €

100,00 €

pe/la/su

270,00 €

40,00 €

430,00 €

ma/ti/ke/to

80,00 €

15,00 €

150,00 €

VAKIOVUOROT

1/2 Sali

koko Sali

Isokyröläiset seurat ja yhdistykset

0,00 €

0,00 €

10,00 €

15,00 €

Vakiovuorojen ulkopuolinen varaus

20,00 €

30,00 €

VAKIOVUOROJEN ULKOPUOLINEN VUOKRA

max 5h

Ulkopaikkakuntalaiselle (esim. konsertit, messut):

LIIKUNTAHALLI (sis. 10 % alv)

Isokyröläisten yksityisten vuorot ja maksullisia
liikuntaryhmiä järjestäville yrityksille
YKSITTÄINEN HARJOITUSVUORO

Kuntalaiselle (esim. sarjapelit, kilpailut, konsertit):

Ulkopaikkakuntalaiselle (esim. konsertit, messut):

Isonkyrön kunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

ylittäviltä
tunneilta € / h

koko päivä

pe/la/su

100,00 €

20,00 €

180,00 €

ma/ti/ke/to

50,00 €

10,00 €

100,00 €

pe/la/su

250,00 €

40,00 €

400,00 €

ma/ti/ke/to

80,00 €

15,00 €

150,00 €

Vaihde: (06) 470 1111
ma-pe klo 9.00–15.00
isokyro@isokyro.fi

Y-tunnus 0178131-2
www.isokyro.fi

Hinnat voimassa 1.8.2020 alkaen (päivitetty hyv.ltk 7/2020 § 67)

POHJANKYRÖN-SALI (sis. 10 % alv)
VAKIOVUOROT

Koko Sali

Isokyröläiset seurat ja yhdistykset

0,00 €

Isokyröläisten yksityisten vuorot ja maksullisia

10,00 €

liikuntaryhmiä järjestäville yrityksille

ylittäviltä

VAKIOVUOROJEN ULKOPUOLINEN VUOKRA

max 5h

Kuntalaiselle (esim. konsertit, näytökset, juhlat, kokoukset):

50,00 €

5,00 €

75,00 €

Ulkopaikkakuntalaiselle (esim. konsertit, juhlat):

150,00 €

10,00 €

200,00 €

tunneilta € / h

koko päivä

ISOKYRÖ AREENAN, LIIKUNTAHALLIN JA POHJANKYRÖN TALON KAHVIOT (sis. 10 % alv)
Isokyröläiset yhdistykset ja yhteisöt (esim. kokoukset):*

0,00 €

5,00 €

Yritykset ja yksityistilaisuudet:*

25,00 €

5,00 €

*Kahviosta ei peritä vuokraa myöskään silloin, kun on oheistilana Isokyrö Areenalla/liikuntahallissa/Pohjankyrön talossa
järjestettävälle tapahtumalle ja tapahtumajärjestäjänä on kunnan oma urheiluseura, nuoriso- tai kulttuurijärjestö.

KYLKKÄLÄN KYLÄTALO (sis. 10 % alv)
Kylkkälän kyläyhdistys päättää vuoroista ja niiden maksuista
ULKOLIIKUNTA-ALUEET (sis. 10 % alv)
Vakiovuorot

0,00 €

Vakiovuoron ulkopuoliset varaukset, joihin tarvitaan liikuntapaikan huoltotoimenpiteitä kunnalta, esim.
rajojen piirtämistä (kilpailut, pelit, turnaukset ym.)
·

Isokyröläisille seuroille ja yhdistyksille

0,00 €

·

Yrityksille, yksityisille ja ulkopaikkakuntalaisille virka-aikana

100,00 €

·

Yrityksille, yksityisille ja ulkopaikkakuntalaisille päivystysluontoisesti virka-ajan ulkopuolella

250,00 €

Muiden kuin edellä lueteltujen tilaisuuksien osalta hinnan määrittää hyvinvointijohtaja tilaisuuden luonne ja
alueeseen liittyvät toimenpiteet huomioonottaen, siten että laskutettava summa on
vähintään 20,00 € ja enintään 250,00 €.
VAKIOVUOROJEN LIIKUNTAPAIKKAMAKSUT LASKUTETAAN PUOLIVUOSITTAIN TAMMI- JA TOUKOKUUSSA

Isonkyrön kunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

Vaihde: (06) 470 1111
ma-pe klo 9.00–15.00
isokyro@isokyro.fi

Y-tunnus 0178131-2
www.isokyro.fi

