
Turun kaupungin Vapaa-aikatoimialan Nuorisopalveluiden nuorten taide- ja 
toimintatalo Vimman, Auran Panimon musiikkitilan sekä lasten- ja nuorten 
taidekasvatuksen hinnasto 1.1.2014 alkaen 

Toiminnanjohtajat Miia Sankari ja Tomi Arvas: 
  
Nuorisolautakunta on kokouksessaan 10.10.2013 § 90 päättänyt vapaa-
aikatoimialan nuorisopalvelujen maksujen periaatteet ja perusteet sekä 
nuorisotilojen ja leirialueiden käytön periaatteet ja ohjeet.  
  
Maksujen periaatteissa ja perusteissa sanotaan että maksuista päättää 
nuorisopalvelujohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija päättää nuoriso-
leirialueiden käyttökorvauksista. 
  
Nuorisotilojen ja nuorisoleirialueiden sekä muiden nuorisopalvelujen ensi-
sijainen kohderyhmä on nuorisolain (72/2006) mukaisesti alle 29-vuotiaat 
lapset ja nuoret. 
  
Maksuryhmät 1.1.2014 alkaen ovat seuraavat: 
  
Ryhmä 1. Turkulainen nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muiden harrasteyh-
distysten lapsi- ja nuorisoryhmät, vammaisjärjestöjen ryhmät, nuorten toi-
mintaryhmät sekä muiden Turun kaupungin toimialojen lapsi- ja nuoriso-
ryhmät. Nuorisokeskus Ahtelan käyttäjistä tähän ryhmään kuuluvat myös 
valtakunnallisten varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöjen piiri-, alue- ja paikal-
listen ryhmät. 
  
Ryhmä 2. Muut käyttäjät (aikuisryhmät, muut yhdistykset, yritykset, yksi-
tyiset henkilöt jne.). 
  
Kumppaneilta perittävät maksut 
  
Yhteistyökumppanien kanssa solmittavissa sopimuksissa tai erillisissä 
nuorisolautakunnan tai nuorisopalvelujohtajan päätöksissä määritellään 
tapauskohtaiset maksut tai maksuttomuus.  
  
Nuorisolautakunnan 27.10.2011 § 127 päättäminen nuorisotoimen tilojen 
ja leirialueiden käytön sekä maksujen periaatteiden mukaisesti maksuista 
päätettiin lautakunnassa 15.12.2011 § 164. Silloin käytössä oli kolme 
maksuluokkaa. Nyt maksut on päivitetty uusien periaatteiden mukaisesti 
niin, että turkulaisten lasten ja nuorten ryhmien maksut (maksuluokka 1) 
on säilytetty entisellä tasolla. Sen sijaan toisen ryhmän maksuja on tarkis-
tettu niin, että niillä katettaisiin aikaisempaa paremmin leirialueiden ylläpi-
dosta aiheutuvia laskennallisia kustannuksia. 
  
Ehdotan että seuraavat hinnat astuvat voimaan 1.1.2014 
  
Nuorten taide- ja toimintatalo Vimman maksut 

  

OSALLISTUMISMAKSUT Ryhmä 1 
(sis. alv) 

Ryhmä 2 
(sis. alv) 

Kaikki 
(sis. alv) 

Avoin paja, osallistumismaksu       
Käyntikerta 
Lisäksi materiaalimaksu käytön mukaan 2 € 5 €   

Kausikortti (5 krt) 
Lisäksi materiaalimaksu käytön mukaan 8,5 € 22 €   

        
Kurssit ja harrasteryhmät, 
osallistumis-/kurssimaksu 
riippuen kokoontumiskertojen lukumäärästä,  

      
5 € - 75 € 



(esim. 4x3h taidepajakurssi 20€ tai  
8x2h mediakurssi 35€, teatteriryhmä 12 krt 50€) 
Lisäksi peritään mahdollinen materiaalimaksu käy-
tön mukaan. 
  
Kurssimaksu peritään koko kurssista, poissaoloker-
toja ei hyvitetä. 
        
Koululais- ja muut ryhmät        
Työpaja; aika 2h 
Sisältää materiaalit 2,5 €/hlö 5 €   

Lyhytkurssi/työpaja ryhmille: 
riippuen käytettävistä materiaaleista ja työpajan 
kestosta. 
Lisäksi peritään mahdollinen materiaalimaksu käy-
tön mukaan. 

5 €/hlö/krt 7,5 €/hlö/krt   

        

MATERIAALIT     

Arvonlisä- 
veroton  
hinta + 
30% 

        
PÄÄSYMAKSUT 
(konsertit, esitykset, tapahtumat ym.)     1€-15€ 

        
PALVELUIDEN MYYNTI       
Mediapajan palvelut:       
Tilaustyöt   25 €/h   
DVD-tallenteet   20 €/kpl   
        

TILOJEN KÄYTTÖVUOROMAKSUT ryhmä I ryhmä II 
    

Sali (vain tila)  25 €/h 50 €/h   
Kerhohuone 10 €/h 20 €/h   
Neuvotteluhuone 10 €/h 20 €/h   
Teatteritila (sis. tekniikka ja opastus) 15 €/h 30 €/h   
Ateljee 10 €/h 20 €/h   
Näyttelykäytävä II tai III krs 0 €/vko 25 €/vko   
        
Tekniikkahenkilö (ääni-/valoteknikko) 25 €/h/hlö 25 €/h/hlö   

Vahtimestaripalvelut (norm. aukiolon ulkopuolella)   15 €/h   

Järjestyksenvalvontapalvelut 20 €/h/hlö 20 €/h/hlö   
  
Lasten ja nuorten taidekasvatuksen maksut 
(sisältävät arvonlisäveron) 
  
Syyslukukausi   220 € 
Kevätlukukausi   220 € 
Soitin vuokra      40 €/lukukausi. 
  
Auran panimo musiikkitilan maksut  

  

  Ryhmä 1  
(sis. alv) 

Ryhmä 2 
(sis. alv) 

Kaikki 
(sis. alv) 

Tilavuokra / sali        
Yksittäinen vuoro, 1h 0 € 10 €   
Vakiovuoro (väh. 1 krt/vko) 0 € 6 €   



        
Studion hinnat       
Nuorisotilassa harjoittelevat yhtyeet     10 € 
Talon ulkopuoliset yhtyeet     20 € 
        
Treenitilojen materiaalimaksu       
Puolivuotinen käyttökorvaus/nuori 20 €      
        
Äänentoistolaitteiden vuokrausmaksut       
  
Peavey xr –mikserivahvistin 

  
20 €/vrk 

  
42 €/vrk   

  
Yamaha EMX –mikserivahvistin 

  
20 €/vrk 

  
42 €/vrk   

  
Studiomaster –mikseri 

  
20 €/vrk 

  
42 €/vrk   

  
Power-laulukaapit 2 kpl 

  
20 €/vrk 

  
42 €/vrk   

  
Peavey-laulukaapit 2 kpl 

  
15 €/vrk 

  
32 €/vrk   

  
Kaukokaapeli /12 kanava 

  
15 €/vrk 

  
32 €/vrk   

  
Päätevahvistin Yamaha tai QSC 

  
20 €/vrk 

  
42 €/vrk   

Peavey xr mikserivahvistin + Power kaapit ja 
mikrofoni 

  
40 €/vrk 

  
82 €/vrk   

Yamaha pääte + mikseri + Power-kaapit+ 
kaukokaapeli + efektilaite 

  
60 €/vrk 

  
122 €/vrk   

2 kpl päätevahvistin+ kaapit + mikseri + ja-
kosuodin + kaukokaapeli + efektilaite 

  
100 €/vrk 

  
202 €/vrk   

  
Rumpusetti 

  
24 €/vrk 

  
50 €/vrk   

  
Fostex 16 kanavainen digitaaliraituri 

  
36 €/vrk 

  
74 €/vrk   

  
Kitara/basso vahvistimet 

  
a´12 €/vrk 

  
a´ 25 €/vrk   

  
Peltisetti (2 – 3 lautasta) 

  
12 €/vrk 

  
25 €/vrk   

  
Mikki + Piuha 

  
6 €/vrk 

  
13 €/vrk   

  
Nuorisopalvelut pidättää oikeuden hinnan- ja sääntöjenmuutoksiin. 

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio: 

PäätösPäätin hyväksyä yllä olevan esityksen nuorten taide- ja toimintatalo Vimman, Auran Panimon mu-
siikkitilan sekä lasten- ja nuorten taidekasvatuksen hinnaston, joka astuu voimaan 1.1.2014 alkaen. Nuo-
risopalvelut pidättää oikeuden hinnan- ja säänntöjen muutoksiin. 

  

  

Annina Lehtiö-Vainio 

nuorisopalvelujohtaja 

  

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä nuorisolautakunnalle kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 


