OHJEISTUS VAPAA-AIKATOIMEN TILAVARAUKSIIN
Yhdistykset, yritykset ja yksityishenkilöt voivat varata Uuraisten vapaa-aikatoimen tiloja
liikunta-, harrastus- ja tapahtumakäyttöön. Varattavia tiloja ovat Koulukeskuksen
liikuntasali, kuntosali ja Nuorisotalo Nuokkari. Kaikki varaukset tehdään kunnan
kotisivujen tilavarauslomakkeen kautta.
Perehdy tähän ohjeistukseen ja hinnastoon ennen varauksen tekemistä.
VARAUKSEN TEKEMINEN
• Sähköinen tilavarauslomake löytyy Uuraisten kunnan kotisivuilta kohdasta
Kulttuuri ja vapaa-aika
• Lomakkeen *tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia
• Rekisteröityneet toimijat ilmoittavat y-tunnuksen. Yksityishenkilöiltä tullaan
erikseen pyytämään henkilötunnus, jos kyseessä laskutettava varaus.
• Vakiovuorovarauksella tarkoitetaan säännöllistä viikoittaista varausta ja
satunnaisvuorovarauksella yksittäistä varausajankohtaa.
• Vakivuorot peruuntuvat aina satunnaisvarausten ajankohtina. Satunnaisvaraukset
ovat nähtävillä kunnan kotisivuilla.
• Täytä kaikki pyydetyt kohdat huolellisesti, jotta päätös tilavarauksesta ei viivästy
• Päätös tilavarauksesta toimitetaan lomakkeella ilmoitettuun
sähköpostiosoitteeseen
TILOJEN KÄYTTÖ
• Tilavarauksen päätöksen yhteydessä sovitaan ovien avaamisesta tai avaimen
noutamisesta
• Tilojen käytössä huomioidaan järjestysohjeet ja muut tilaan liittyvät
säännöt/ohjeet
• Tilojen valvonnasta varauksen aikana vastaa varaaja
• Varauksen hintaan sisältyy siivous. Mikäli tilojen käytöstä aiheutuu ylimääräisiä
kustannuksia, ne peritään vuoron varaajalta. Kustannuksia ovat mm. lisäsiivoukset,
lattian suojaus, irtaimiston särkyminen tai katoaminen.
TOIMINTAKAUDET
Vakiovuorojen varaukset tehdään erikseen kahdelle toimintakaudelle. Toimintakaudet
ovat Talvikausi syyskuusta toukokuuhun ja Kesäkausi kesäkuusta elokuuhun.

UURAISTEN KUNTA | Virastotie 4 | 41230 Uurainen | Puh. (014) 267 2600 | www.uurainen.fi

Vakiovuorojen hakuaika ilmoitetaan erikseen kotisivuilla. Hakuajan jälkeen vakivuoroja voi
hakea vapaana oleviin ajankohtiin. Varauskalenterit ovat nähtävillä kunnan kotisivuilla.
Talvikauden vakiovuorot laskutetaan kaksi kertaa vuodessa, kerran syksyllä ja kerran
keväällä. Huomioitavaa on, että hintoihin voi tulla muutoksia vuoden vaihtuessa.
Hinnoista ja niihin liittyvistä muutoksista tiedotetaan kotisivuilla.
VUORON PERUMINEN TAI IRTISANOMINEN
Varauksen tarpeen muuttuessa, on vuoro peruttava tai irtisanottava välittömästi. Näin tila
on muiden varaajien käytettävissä. Perumiset ja irtisanomiset tehdään vapaa-aikatoimeen
sähköpostitse. Käyttämättä jäänyt perumaton vuoro laskutetaan.
VARATTAVAT TILAT
Koulukeskuksen liikuntasali Kuukantie 18, 41230 Uurainen. Salissa on varattavissa 1-3
lohkoa, joihin sisältyy lohkokohtainen pukuhuone.
Koulukeskuksen kuntosali Kuukantie 18, 41230 Uurainen. Kuntosalilla on käytettävissä
kuntosalilaitteet, vapaat painot ja kahvakuulat. Ilta- ja viikonloppuaikoina kuntosali on
pääsääntöisesti kuntosalikäyttäjien vapaassa käytössä ja varauksia myönnetään harkitusti.
Vuoroja myönnetään pääsääntöisesti vain rekisteröityneille yhdistyksille ja muille
toimijoille.
Nuorisotalo Nuokkari Mansikkamäentie 2, 41230 Uurainen. Nuokkarin alakerrassa on
käytettävissä harrastetila, biljarditila ja keittiö. Yläkerrassa sijaitsevassa perhekeskuksessa
on käytettävissä pienryhmätila ja keittiö.
YHTEYSTIEDOT
Vapaa-aikatoimi
040 585 7784
Kiinteistön huolto 24h0400 541 299
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