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SIUNTION KUNTA 

SJUNDEÅ KOMMUN 

 

Siuntion kunnan sivistystoimen hallinnoimien tilojen 

käyttömaksut 1.8.2019 alkaen 

1 Maksuryhmät  

1.1 Perushinta 

Perushintaa sovelletaan seuraaviin käyttäjäryhmiin:   

 siuntiolaisten järjestöjen ja yhteisöjen 18 – 65 –vuotiaiden toiminta 

 tapahtumat, joista ei peritä erillistä osallistumis- tai pääsymaksua 

 alle 18 –vuotiaille järjestettävä toiminta kun järjestäjä on ei-siuntiolainen järjestö (kaikki 

vuoron käyttäjät ovat alle 18 –vuotiaita, pois lukien toimihenkilöt) 
 

1.2 Alennettu hinta 

Alennettua hintaa sovelletaan seuraaviin käyttäjäryhmiin: 

 siuntiolaisten järjestöjen ja yhteisöjen alle 18 –vuotiaiden ja yli 65 –vuotiaiden toiminta 

(kaikki vuoron käyttäjät ovat alle 18- tai yli 65-vuotiaita, pois lukien toimihenkilöt) 

 siuntiolaisten yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottajien lapsille suunnattu toiminta 

 siuntiolaisten erityisryhmien järjestöjen ja yhteisöjen toiminta (mm. työttömät, 

potilasyhdistykset tmv) 

 

1.3 Tapahtumahinta  

Tapahtumahintaa sovelletaan seuraaviin käyttäjäryhmiin: 

 tapahtumat, joista peritään erillinen osallistumis- tai pääsymaksu 

 kaupallinen toiminta 

 yli 18 –vuotiaille järjestettävä toiminta kun järjestäjä on ei-siuntiolainen järjestö 
 

1.4. Maksuton käyttö 

Tilojen käyttö on maksutonta seuraaville käyttäjäryhmille: 

 siuntiolaisten sotaveteraanien ja siviiliveteraanien yhteisöjen toiminta 

 Siuntion kunnan työterveyshuollon toiminta 

 Siuntion kunnan oma toiminta ja Siuntion kunnan järjestämä toiminta 

 vanhempainyhdistysten toiminta päiväkotien ja koulujen tiloissa 

 kunnan mestaruuskilpailut 

 vuosittainen käsipallotapahtuma Sjundeå Cup 

 Hiiden opiston ja Kirkkonummen kansalaisopiston toiminta 
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2 Hinnasto  

  

Tila    Perushinta €/h  Alennettu hinta €/h  Tapahtumahinta €/h  

Sjundeå svenska 

skolan liikuntasali  
6  3  9  

Sjundeå svenska 

skolan hiekkakenttä 

(talvisin 

luistelukenttä)  

0  0  15  

Kuntakeskuksen 

yleisurheilukenttä  
6  3  9  

Kuntakeskuksen 

tenniskenttä  
0  0  15  

Koulujen musiikki-, 

kotitalous-, käsityö- 

ja atk-luokat  

4  2  6  

Koulujen muut 

luokkatilat  
3  2  5  

Koulujen ruokasalit  4  2  6  

Päiväkotien 

ryhmätilat  
3  2  5  

Liikuntasali, korvaava 

tila, koko Sali 

10 5 15 

Liikuntasali, korvaava 

tila, 2/3 sali 

8 4 12 

Liikuntasali, korvaava 

tila, 1/3 sali 

6 3 10 

Ulkokuntosali 4 2 6 

    

    

    

    

 

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (1.8.2019 liikuntakäyttö 10%, muu käyttö 

24%). 


