Tervetuloa Vesaniemen
vapaa-aikataloon

Vesaniementie
36200 Kangasala

Hinnasto 1.9.2020 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

Vesaniemen vapaa-aikatalon käyttömaksut
Hinnat sisältävät alv 24%
Vesaniemen vapaaaikatalo (Takkahuone,
keittiö ja 2x sauna)

HINTAPERUSTE

1-2

3

4

5

TILAVUOKRA, 1 sauna

krt/pv

40,10€

53,60€

80,30€

100,40€

TILAVUOKRA, 2 saunaa

krt/pv

80,20€

107,10€

160,70€

200,60€

TILAVUOKRA, ei saunaa
krt/pv
0€
33,50€
66,90€
80,30€
Peruutuksen voi tehdä kuluitta viimeistään 4 viikkoa (28 vrk) ennen varauksen ajankohtaa.
Tämän jälkeen peritään 50 % varauksen hinnasta.

Yleistä tietoa:

Vesaniemen vapaa-aikatalo sijaitsee yleisen uimarannan yhteydessä Kangasalan keskustassa.
Talolta löytyy naisten ja miesten saunat sekä erilliset pukuhuoneet. Lisäksi talosta löytyy pieni
keittiö, jossa on astiat noin 10 henkilölle. Keittiöstä löytyy tavallinen sähköhella (ei
paistovälineitä), mikro, kahvin- ja vedenkeitin. Tilassa on myös takkahuone noin 15 henkilölle.
Vesaniemen vapaa-aikatalon vuokraus:

Vesaniemen vapaa-aikatalon vuokraajalle annetaan oma käyttöavain, jonka voi noutaa
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toimistolta (Kuohunharjuntie 9). Toimisto on auki arkisin klo
9-15.
Vuoron päätyttyä vuokraajan tulee huolehtia Vesaniemen vapaa-aikatalon pääpiirteisestä
siistimisestä, irtoroskat, käytetyt käsipyyhkeet, jätesäkit ja irtotavara on toimitettava ulkona
oleviin jäteastioihin. Keittiötä käytettäessä on omakohtainen siivous hoidettava erityisen
huolellisesti ja tiskit tiskattava. Mikäli tilat jäävät huonoon kuntoon, laskutetaan ylimääräisestä
siivouksesta erikseen. Vuoron jälkeen vuokraajan on huolehdittava valojen sammutuksesta
sekä varmistettava kaikista laitteista virran katkaisu. Lopuksi on huolehdittava kaikkien ulkoovien lukitsemisesta.
Vuokra:
Kangasalan kaupunki määrittelee vuosittain uudet hinnat kaudelle 1.9. - 31.8. Voimassa oleva
hinta tulee tarkistaa alla olevalta yhteyshenkilöltä. Vesaniemen vapa-aikatalon laitteiden,
kaluston tai rakenteiden rikkoutuessa niistä laskutetaan erikseen. Voimassaolevaan vuokraan
sisältyvät sähkö-, vesi- ja jätevesimaksut, wc-paperit, käsipyyhkeet ja jätesäkit.

Lisätietoja:
Vesaniemen vapaa-aikatalolla järjestetään Kangasalan Uintiseuran ja Uimaseura Kangasalan
Kuohun toimesta avantosaunamahdollisuus syyskuusta toukokuulle. Lisätietoja saat seurojen
omilta sivuilta:
http://www.uintiseura.fi/Vesaniemen-sauna/
https://kuohu.sporttisaitti.com/vesaniemen-avantosauna/
Lisäksi avannossa voi käydä järjestetyn avantosaunamahdollisuuden ulkopuolella uimareiden
käytössä olevasta kylmäpukusuojasta, jossa on lämmitin kausittain syyskuusta toukokuulle.
Kylmäpukusuojan käytön kausimaksu on 18,60 € (sis. alv 24 %). Olethan avaimen suhteen aina
etukäteen yhteydessä Kangasalan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin alla olevien
yhteystietojen kautta, koska avaimia tehdään tilauksesta.
Vesaniemen vapaa-aikatalolla toimii aktiivisesti myös paikallinen melontaseura Kangasalan
melojat. Kesäisin seura vuokraa SUP-lautoja ulkopuolisille käyttäjille. Lisätietoja seuran
toiminnasta löydät heidän omilta sivuiltaan:
https://www.kame.fi/

Tiedustelut:
Kangasalan kaupunki / kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
vapaa-aikapalvelut@kangasala.fi
tai
Eveliina Pesonen
p. 044 481 3046
eveliina.pesonen@kangasala.fi

