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SOTKAMON KOULUJEN LIIKUNTASALIEN VAKIOVUOROJEN
JAKOPERUSTEET

Vakiovuoroja myönnetään ilta- ja viikonloppukäyttöön seuraavassa järjestyksessä:
1. Koulun oma käyttö. Koulun järjestämät yksittäiset tapahtumat oikeuttavat perumaan
vakiovuoron sen saaneelta yhteisöltä.
2. Kunnan omien hallintokuntien liikuntaryhmät (esim. kansalaisopisto, liikuntatoimi,
nuorisotoimi).
3. Sotkamolaiset rekisteröidyt liikuntayhdistykset / alle 18 v ryhmät
4. Sotkamolaiset rekisteröidyt liikuntayhdistykset / aikuisten ryhmät
5. Sotkamolaiset muut yhdistykset, yhteisöt ja yritykset
6. Ulkopaikkakuntalaiset

− Vakiovuoroja myönnetään koulujen syys- ja kevätlukukausien ajalle, arkisin
pääsääntöisesti klo 16-21.15, ja viikonloppuisin. Kellonajoissa voi olla
salikohtaisia poikkeuksia.
− Vakiovuoroja haetaan sähköisellä hakulomakkeella 31.5. mennessä.
− Tieto myönnetystä vuorosta lähetetään käyttäjälle kesäkuun loppuun
mennessä.
− Kukin vakiovuoron saanut taho on velvollinen syöttämään vuoron salien
varaus- ja hallinnointijärjestelmään (Liikaha.fi -sivustolla).
− Käyttämättömät, myönnetyt vuorot tulee perua välittömästi.
− Vakiovuorojen myöntämisen jälkeen salivuoroja on varattavissa vapaiksi
jääneinä aikoina Liikaha.fi -sivuston kautta. Nämä varaukset hyväksyy kunkin
salin hallinnoija.
− Vakituisia käyttövuoroja myönnettäessä otetaan huomioon liikuntasalien tilat
ja varustus kunkin lajin harrastamisen kannalta. Tästä johtuen joidenkin
lajien käyttövuoroja keskitetään määrättyihin liikuntasaleihin.
− Näiden jakoperusteiden lisäksi kunnalla on itsehallintonsa puitteissa
mahdollisuus myöntää vuoro myös muunlaisiin tilaisuuksiin.
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TILAVUOKRA
Vuokatin urheilutalon ja lukion liikuntasalin käytöstä veloitetaan tilavuokra sotkamolaisten
aikuisten (vuoron käyttäjistä suurin on yli 18-vuotiaita) liikuntavuoroilla, kaupallisesta
käytöstä, kilpailuista ja tapahtumista sekä ulkopaikkakuntalaisten vuoroilla. Tilavuokraan
kuuluvat salien kiinteät kalusteet ja mahdollinen kunnan henkilökunnan työpanos.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 10 %.
VUOKATIN URHEILUTALO JA LUKION LIIKUNTASALI
Aikuisten harjoitusvuoro / sotkamolaiset:
1/1 SALI
27,50 € / tunti

½ SALI
13,75 € / tunti

1/3 SALI (lukio)
13,75 € / tunti

Kaupallinen käyttö, kilpailut, tapahtumat, ulkopaikkakuntalaiset:
1/1 SALI
55,00 € / tunti
220,00 € / päivä

½ SALI
27,50 € / tunti
110,00 € / päivä

1/3 SALI (lukio)
27,50 € / tunti
110,00 € / päivä

Muiden koulujen liikuntasalit / kaupallinen käyttö:
11,00 € / tunti
EKOASE (Vuokatin urheilutalo)
10 € / hlö / tunti

