Tervetuloa
Aseman monitoimitaloon

Asemantie 470
36100 Kangasala as

Hinnasto 1.9.2018 alkaen

LUOKITUS

RYHMÄ
Paikalliset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistykset (alle 18 -vuotiaiden toiminta),
eläkeläisyhdistykset, vammaisyhdistykset ja yli 65-vuotiaiden toiminta

1

Paikalliset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistykset (aikuistoiminta; 18-65 -vuotiaat)

2

Paikalliset muut yhdistykset

3

Ulkokuntalaiset koulut, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntajärjestöt

4

Muut ulkopaikkakuntalaiset käyttäjät yritykset ja yksityiset

5

Nuorisotilojen käyttömaksut
Hinnat sisältävät alv 24%

Aseman monitoimitalo

KÄYTTÖVUOROT
TILAVUOKRA
klo 17 asti tai klo 17
alkaen

HINTAPERUSTE

1-2

3

4

5

1 tunti

0€

5,40€

10,60€

25,30€

kerta

247,50€

TILAVUOKRA, koko päivä
kerta
334,50€
Peruutuksen voi tehdä kuluitta viimeistään 4 viikkoa (28vrk) ennen varauksen ajankohtaa.
Tämän jälkeen peritään 50 % varauksen perushinnasta.

Kangasalan kaupungin monitoimitalo ”Asari” sijaitsee Kangasalan Asemalla. Kangasalan
keskustasta Asarille on matkaa n. 6 kilometriä. Monitoimitalo soveltuu hyvin erilaisten ryhmien
kokoontumiseen. Se toimii hyvin harrastetilana ja pienten ryhmien liikuntatilana myös
kokouksien, kurssien ja juhlien järjestäminen onnistuu ympäri vuoden. Talvikaudella Asari
soveltuu n. 50 - 70 hengen ja kesäkaudella n. 100 hengen juhlapaikaksi. Asari palvelee myös
kaupungin ulkopuolisia käyttäjiä.
Asarin kokonaispinta-ala on 270 m2 (sali, näyttämö, pukuhuone, suihkut, baarikeittiö). Salin
ja näyttämön valaistus on mahdollista himmentää ja näyttämöllä on voimavirtapistoke.
Eteisaulassa on naulakot, wc ja inva-wc. Pöydät mahdollistavat kattauksen n. 50 - 70
hengelle ja tuoleja on n. 100 kpl.
Keittiössä on tv, jääkaappipakastin ja jääkaappi, hella, uuni, mikro, lämpö-/kylmävaunu,
kahvinkeitin, termoskannu, vedenkeitin, sähkövatkain ja astianpesukone sekä n. 50 - 70
hengen ruokailuastiasto.
Vakituiset käyttövuorot ajalle 1.9. – 31.5. tulee anoa vuosittain vapaa-aikapalveluista 15.5.
mennessä. Kesäkaudelle ei myönnetä vakituisia käyttövuoroja. Sähköinen hakulomake
löytyy kaupungin verkkosivulta 16.4. - 15.5. välisen ajan alla olevan osoitteen kautta:
https://www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/vuokrattavat-tilat-ja-paikat/

Hakuaikojen ulkopuolella varaustilanteen voi tarkistaa TIMMIN selailuversiosta osoitteesta:
http://timmi.tampere.fi
Varaukset ja lisätiedot kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut p. 044-4860 447 tai 050-5509 748 tai
muut vapaa-aikapalvelun numerot. Sähköposti: vapaa-aikapalvelut(at)kangasala.fi

Avain on noudettavissa vapaa-aikapalvelusta ennalta sovittuna ajankohtana.
Vuoroperuutukset tulee ilmoittaa vapaa-aikapalveluiden toimistoon viimeistään 4 viikkoa
(28vrk) ennen myönnettyä käyttövuoroa, tämän jälkeen peritään 50 % varauksen
perushinnasta.
Kangasalan kaupungin kiinteistöhuollon päivystys työaikana arkisin
klo 8.00 – 15.30 p. 040 133 6666
Päivystäjä arkisin klo 15.30 jälkeen
Vesihuolto p. 050 5702 464
Kiinteistö / sähkö p. 050 5509 061
Huolehdithan, ettei lemmikkieläimiä pääse sisätiloihin ja tupakointi vain ulkotiloissa.
Huolehdithan, että jokainen siistii omat jälkensä. Varsinainen siivous kuuluu hintaan.
Varauksen aikana aiheutetut vahingot tulee korvata normaalin korvauskäytännön
mukaisesti. Kohtuuton epäsiisteys aiheuttaa aina lisälaskun.

