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Tervetuloa Aseman monitoimitaloon

Asemantie 470, 36100 Kangasala as
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Esittely
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 ja tuolit
mahdollistavat kattauksen 100 hengelle.
Keittiössä on tv, jääkaappipakastin ja jääkaappi, sähköhella, mikro, lämpö/kylmävaunu, kahvin- ja vedenkeitin, pumpputermos, sähkövatkain ja
astianpesukone sekä n. 50 - 70 hengen ruokailuastiasto.
Vakiovuorot
Vakituiset käyttövuorot ajalle 1.9. – 31.5. tulee anoa vuosittain vapaaaikapalveluista 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/
Tarkista ajantasainen varaustilanne osoitteesta http://timmi.tampere.fi
Varaukset ja lisätiedot kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

▪

sähköpostilla: vapaa-aikapalvelut(at)kangasala.fi

▪

puh. 044 486 0447 tai 050 550 9748

▪

Avain kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toimistosta ma-pe klo 9.00 -15.00,
osoitteesta Kuohunharjuntie 9, 36200 Kangasala.
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Peruutukset tulee ilmoittaa kulttuuri ja vapaa-aikapalveluihin viimeistään 4

▪

viikkoa (28 vrk) ennen käyttövuoroa, tämän jälkeen peritään 50 % varauksen
hinnasta.
Huollon ja päivystyksen yhteystiedot

▪

Kangasalan kaupungin kiinteistöhuollon päivystys työaikana arkisin klo 8.00 –
15.30 p. 040 133 6666

▪

Päivystys arkisin klo 15.30 jälkeen:
kiinteistö / sähkö p. 050 5509 061
vesihuolto p. 050 5702 464

Huolehdi, ettei lemmikkieläimiä pääse sisätiloihin ja tupakointi vain ulkotiloissa.
Jokainen siistii omat jälkensä, varsinainen siivous kuuluu hintaan.
Kiinteistölle tai irtaimistolle aiheutuneesta vahingosta laskutetaan kulujen mukaan.
Ylimääräisestä, asiakkaan toiminnasta johtuneesta siivouksesta voidaan laskuttaa
erikseen aiheutuneiden kulujen mukaan. Tiloja koskevat tarkemmat ehdot ovat
saatavilla tilan vuokraajalta.
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