NUORISOPALVELUIDEN HINNASTO 2021
Voimassa toistaiseksi
Ryhmä 1. Turkulaisten nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muiden harrastusyhdistysten lapsi- ja
nuorisoryhmät, Turkulaisten nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muiden harrastusyhdistysten lapsi- ja
nuorisoryhmät, vammaisjärjestöjen ryhmät, nuorten toimintaryhmät sekä muiden Turun kaupungin
toimialojen lapsi- ja nuorisoryhmät. Lisäksi ei-turkulaiset yhdistykset, järjestöt ja seurat, jotka tila- tai
leirialueen varauksen aikana järjestävät turkulaisille lapsille ja nuorille toimintaa.
Ryhmä 2. Muut käyttäjät (aikuisryhmät, muut yhdistykset, yritykset, yksityiset henkilöt jne.)
LEIRIALUEIDEN HINNASTO (sis.alv*)
Maksuryhmä
Ryhmä 1

Maksuryhmä
Ryhmä 2

500 €

1260€

ANKKURI (16 henkeä) alv 10 %
vrk (klo 17.00 – 14.00)
päiväkäyttö (klo 8-16)
Iltakäyttö (klo 17.00-20.00)

70€
40€
50 €

150€
100€
100 €

KOMPASSI (30 henkeä) alv 10 %
vrk (klo 17.00 – 14.00)
päiväkäyttö (klo 8-16)
Iltakäyttö (klo 17.00-20.00)

80€
45€
50 €

180€
100€
100 €

MAJAKKA (100 henkeä) alv 24 % (ei majoitusta)
vrk (klo 17.00 – 14.00)
päiväkäyttö (klo 8.00 - 16.00)
Iltakäyttö (klo 17.00-20.00)

70€
40€
50 €

260€
100€
100 €

LUOTSI (6 henkeä) alv 24 %
vrk (klo 17.00 – 14.00)
päiväkäyttö (klo 8-16)
Iltakäyttö (klo 17.00-20.00)

70€
50€
50 €

150€
100€
100 €

HIRSIMÖKIT (10 henkeä/mökki) 4 kpl alv 10 %
vrk / mökki (klo 17.00 – 14.00)

40€

100€

KUTTERI (40 henkeä) alv 24 % (ei majoitusta)
vrk (klo 17.00 – 14.00)
päiväkäyttö (klo 8-16)
Iltakäyttö (klo 17.00-20.00)

80€
40€
50 €

250€
100€
100 €

LOISTO (6 henkeä) alv 10 %
vrk (klo 17.00–14.00)
päiväkäyttö (klo 8.00 – 16.00)
Iltakäyttö (klo 17.00-20.00)

70€
40€
50 €

150€
100€
100 €

AHTELA
koko alue/vrk (klo 17.00 – 14.00)
+ yli 120 hengen leiristä edellä mainittujen maksujen lisäksi jätehuolto
yms. maksut (= käyttökorvaukset joista listaus listan lopussa)**

PIKKUMÖKIT (kesäkäyttö, 4 henkeä/mökki) 5 kpl
sis. käyttöoikeuden wc-tiloihin ja grillipiste alv 10 %
vrk/mökki (klo 17.00 – 14.00) ajalla 1.4.–30.9.
TIPPSUND (50 henkeä) alv 10 %
vrk (klo 17.00 – 14.00)
Päiväkäyttö (klo 8:00 – 16:00)
+ yli 50 hengen leiristä edellä mainittujen maksujen lisäksi jätehuolto
yms. maksut (= käyttökorvaukset)**
Iltakäyttö (klo 17.00-20.00)
VIENOLA (18 henkeä) alv 10 %
vrk (klo 17.00 – 14.00)
Päiväkäyttö (klo 8.00–16.00)
+ yli 18 hengen leiristä edellä mainittujen maksujen lisäksi jätehuolto
yms. maksut (= käyttökorvaukset)**
Iltakäyttö (klo 17.00-20.00)

20€

30€

130€
50€

280€
100€

50 €

100 €

60€
35€

150€
100€

50 €

100 €

Lisäksi nuorisopalvelut laskuttaa 50 €/h + kilometrikorvauksia jos varattu tila on jätetty siivoamatta.
Ahtelan leirialueen käyttömaksuun sisältyvät:
- vuokrattu majoitustila/ tilat, Majakka, Luotsi tai Kutteri
- sähkö, vesi, polttopuut sekä siivousaineet ja välineet
- alueen toimipisteiden esim. kentät, uimaranta sekä frisbeegolfradan käyttöoikeus
- veneiden, kanoottien, ja sup-lautojen käyttöoikeus
- rakennuksen läheisyydessä olevan grillipisteen käyttöoikeus
* Yleisen arvonlisäverokannan (24%) piiriin kuuluvat tilat, jotka eivät ole majoituskäytössä kuten Majakka
ja Kutteri tai ovat sitä vain osittain kuten Luotsi. Pelkästään majoituskäyttöön varatut tilat ovat 10%
arvonlisäveron alaisia.
**Ahtelassa yli 120 hengen, Vienolassa yli 18 hengen ja Tippsundissa yli 50 hengen leirin järjestäjältä
erikseen laskutettaviin käyttökorvauksien piiriin kuuluvat seuraavat kustannukset:
- siivousaineet
- wc paperit, rullakot, taittopaperit, Lindströmin vuokramattojen vaihtomaksut, ym. vastaavat tuotteet
- vesimaksu, kulutuksen mukaan
- sähkömaksu, kulutuksen mukaan
- jäte/loka maksut (tyhjennykset)
Lisäksi ns. suurleirin järjestelyjen vaatimista eritysjärjestelyistä ja ylimääräisestä varustelusta
laskutetaan (wc, vesijärjestelmät, jätehuolto) leirin järjestäjää niiltä osin kuin työt joudutaan hankkimaan
ulkopuoliselta palveluntuottajalta.
-

Nuorten taide- ja toimintatalo Vimman maksut

(sis. alv.)

OSALLISTUMISMAKSUT
Avoin paja, osallistumismaksu
Käyntikerta
Lisäksi materiaalimaksu käytön
mukaan
Präkäämö 10-18v.
Kurssit ja harrasteryhmät,
osallistumis-/kurssimaksu
Riippuen kokoontumiskertojen
lukumäärästä. Lisäksi peritään
mahdollinen materiaalimaksu käytön
mukaan.
Osallistumismaksuja ei hyvitetä
käyttämättä jääneiltä kerroilta (kurssit,
ryhmät, sarjakortti).
Leirit (riippuen kustannuksista)
Retket (riippuen kustannuksista)
Koululaisryhmät:
Työpaja; aika 2h
Sisältää materiaalit
Muut ryhmät:
Lyhytkurssi/työpaja ryhmille: Riippuen
käytettävistä materiaaleista ja
työpajan kestosta.
Lisäksi peritään mahdollinen
materiaalimaksu käytön mukaan.

Nuorisokortilla

Ryhmä 1

Ryhmä
2.

0€

2€

6,50 €

Kaikki

0€

5 €-75 €

20-150 €
0–75 €
3 €/hlö

6 €/hlö
krt

8,5
€/hlö/krt

MATERIAALIT

Arvonlisäveroton
hinta + 30
%

PÄÄSYMAKSUT alv 10 %
(konsertit, esitykset, tapahtumat
ym.)

1-15 €

PALVELUIDEN MYYNTI
Tilaustyöt

25 €/h
ryhmä II

TILOJEN KÄYTTÖVUOROMAKSUT

ryhmä I

Sali (vain tila)
Kerhohuone
Neuvotteluhuone
Teatteritila (sis. tekniikka ja opastus)
Näyttelykäytävä II tai III krs
Työpaja-tilat

25 €/h
0€/h
0€/h
0€
0 €/vko
0€

60 €/h
25 €/h
22 €/h
35 €/h
30 €/vko
30 €/h

35
€/h/hlö

35 €/h/hlö

Tekniikkahenkilöpalvelut
(ääni-/valoteknikko)
Vahtimestaripalvelut

28 €/h

*Norm. aukiolon ulkopuoliset
käyttövuorot
Vahtimestaripalvelut tilajärjestelyissä
(tuoli- ja pöytäjärjestelyt sis.
tilavuokraan)
Järjestyksenvalvontapalvelut
(minimiveloitus 3h)

28 €/h

28 €/h

28
€/h/hlö

28 €/h/hlö

*Norm. aukiolon ulkopuoliset
käyttövuorot vain erillisestä
sopimuksesta.
Maksu määräytyy tilavuokran,
vahtimestaripalvelujen ja mahd.
muiden käytettävien palvelujen
mukaisesti.

KAFÉ VIMMA
KAHVILATUOTTEET

0,1-15 €

MUUT TUOTTEET
arvonlisäveroton hinta + 50 %

AURAN PANIMO

Ryhmä
1

Treenitilojen materiaalimaksu /
kausi
(kevätkausi/ syksykausi)

25 €

Ryhmä 2

Lasten ja nuorten taidekasvatuksen maksut
(sisältävät arvonlisäveron)

Henkilökohtainen ohjaus
240 €/lukukausi
Kokeilukerrat
45 €/2 kertaa kauden alussa
Täydennyspaikat kesken lukukautta 19 €/kerta
Soitin, laina
40 €/lukukausi.

Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto
OSALLISTUMISMAKSUT
Osallistumismaksu (sis. alv 24 %)
Taidepaja
Muskari
Pienet sirkustähdet
Liikennekaupunki
Safariautot
Pomppulinna
Muut toiminnot
Sarjakortti kesätoimintaan
Kurssit ja harrasteryhmät,
osallistumis-/kurssimaksu
(sis. alv 24 %)
Riippuen osallistumiskertojen lukumäärästä ja
materiaalikuluista. Osallistumismaksuja ei hyvitetä
käyttämättä jääneiltä kerroilta.
Leirit (riippuen kustannuksista)
Ryhmäpajat:
Työpaja-aika 1–2h, sisältää materiaalit ja
taidepajassa savitöiden polton
Taidepaja
Mediapaja
Liikennekaupunki
Lyhytkurssi/työpaja ryhmille:
Riippuen käytettävistä materiaaleista ja työpajan
kestosta.
MATERIAALIT (sis. alv 24 %)
Lisämateriaalimaksu, taidepaja
Savityön raakapoltto
Savityön lasitus
PÄÄSYMAKSUT (sis. alv 10 %)
(konsertit, esitykset, tapahtumat ym.)

Kaikki
3€
3€
3€
3€
6€
2€
2–20 €
24€

5 €–100 €

20–150 €

2,50 € / hlö
2,50 € / hlö
2,50 € / hlö
2,50–10 € / hlö /
kerta
1–10 €
1–10 € / hlö
1–10 € työ
2,50–20 € / hlö

PALVELUIDEN MYYNTI
Tekniikkahenkilöpalvelut (valo / ääni);
edellytetään vuokrauksen yhteydessä

TILAVUOKRAT (sis. alv 24 %)
Timantti
Helmiteltta
Ihmehuone, Seikkailutalo
Kerhotila, Vihreä talo
Oleskelutila, Seikkailutalo

35 €/ h / hlö

Ryhmä
1
30 € / h
30 € / h
10 € / h
20 € / h
10 € / h

Ryhmä
2
50 € / h
50 € / h
20 € / h
30 € / h
20 € / h

Nuorisotilat ja muut toimintaympäristöt sis. alv 24 %
Maksuryhmä
Ryhmä 1

Ryhmä 2

0€

0€

Kerhohuone
Yksittäinen vuoro 1 h
Vakiovuoro

0€

0€

Kerhokahvila/keittiö
Yksittäinen vuoro 1 h
Vakiovuoro

0€

0€

Retket (riippuen kustannuksista)
Leirit (riippuen kustannuksista)
Tapahtumat ja tilaisuudet (riippuen kustannuksista)
Harrastuskurssi (riippuen kustannuksista)

10 – 150 €
20 – 150 €
2 – 70 €
5 – 75 €

Sali/kerhosali
Yksittäinen vuoro 1 h
Vakiovuoro

Lisäksi nuorisopalvelut laskuttaa 50 €/h +
kilometrikorvauksia jos on jätetty siivoamatta.
Kv.- toiminta

Ulkomaan leiri
Kv.- matka
Leiri alv 24 %
Retki alv 24 %

Ryhmä 1
enintään 30 %
matkakuluista
enintään 30 %
matkakuluista
20 – 150 €
20 – 150 €

Ryhmä 2

Skeittihalli
Skeittihallin maksut
Kertamaksu
Kausikortti 1.7.–30.6.
10 kerran kortti

Ryhmä 1 sis. alv
2€
100 €
20 €

Ryhmä 2

Tilavuokrat
Skeittihalli

30 €/h

50 €/h

Retkipaja ja Fendari
RETKIPAJA
Retkipajan lainauskortti
+ rinnakkaiskortti/kortti
+ myöhästymismaksu lainauskerralta /vrk
+ märkänä, likaisena, väärään pussiin pakatusta tai
epäkuntoisena palautetusta teltasta,
maavaatteesta, grillistä, soppatykistä, astiasta tai
muusta vaikeasti puhdistettavasta tavarasta ym.
Rintanappiaihiot /pussi (50 kpl)
Fendarin työpajojen tilaustyöt
Fendarin tilaustöitä/tunti

Ryhmä 1 (sis. alv)
40,00 €
5,00 €
40,00 €

Fendarin tuotehinnat

0,50 – 200 €

100,00 €/esine
15,00 €
20,00 €

Nuorisopalvelut pidättää oikeuden hinnan- ja sääntöjenmuutoksiin.

