NUORISOPALVELUT
Hinnoittelun perusteet
1. Asiakasryhmät
Paikallinen nuorisojärjestö ja -yhdistys on Rovaniemen kaupunkiin rekisteröity nuorisojärjestö,
joka on opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavun piiriin kuuluvan valtakunnallisen nuorisojärjestön jäsen.
Samaan asiakasryhmää kuuluvat myös muiden paikallisjärjestöjen ja –yhdistysten alle 20-vuotiaille
suunnattu toiminta.
Muut käyttäjät ovat mm. yrityksiä, yksityisiä henkilöitä sekä järjestöjen ja yhdistysten yli 20-vuotiaille suunnattu toiminta.
Maksuttomat käyttäjät. Monden nuorisokeskuksen salin käyttö on maksutonta paikallisille koululais- ja päiväkotiryhmille sekä paikallisille avoimille nuorisoryhmille. Leirikeskuksen käyttö on maksutonta paikallisille koululais- ja päiväkotiryhmille maanantaista torstaihin, lukuun ottamatta loma-,
kesä- (1.6-15.8) ja pyhäaikoja.
Nuoriso- ja lapsitoiminnalle edullisemmat hinnat ovat nuorisopalveluiden yksi tukimuoto. Kohtuullinen hintataso takaa tilojen käyttöasteen.

2. Nuorisotilojen ja Monden nuorisokeskuksen vuorojen ja tapahtumien maksuperiaatteet

sekä varaukset
Monden nuorisokeskuksen salin vakiovuorot ovat säännöllisesti viikoittain toistuvia vuoroja. Vakiovuorojen haku tapahtuu vuosittain nuorisopalveluiden ilmoittaman aikataulun mukaisesti Rovaniemen kaupungin nuorisopalveluista. Vakiovuoroja myönnettäessä asetetaan etusijalle nuorisojärjestöt, nuorten avoimet toimintaryhmät sekä Nuorisopalveluiden oma toiminta.
Monden nuorisokeskuksen sekä muiden nuorisotilojen yksittäiset vuorot ja tapahtumat varataan
ja vuokrataan ko. nuorisotilan nuoriso-ohjaajalta. Katso nuoriso-ohjaajien yhteystiedot
http://nuti.rovaniemi.fi/Nuorisopalvelut/Henkilokunta
Myönnetyistä vuoroista peritään voimassa olevan hinnaston mukainen maksu. Varauksen käyttö- ja
vuokra-ajaksi lasketaan varauksen kaikki tunnit. Vuokrat laskutetaan takautuvasti.
Käyttäjällä on oikeus perua vuoronsa kirjallisesti ilmoittamalla perumisesta vähintään seitsemän
päivää ennen ao. vuoron alkamista (7 vrk ennen vuoroa). Määräaikaan mennessä perutuista vuoroista ei peritä maksua.
Perumatta tai myöhästyneestä ja käyttämättä jätetystä vuorosta peritään hinnaston mukainen
maksu.

Nuorisotiloilla ja Monden nuorisokeskuksessa tulee noudattaa siisteyttä. Sotketusta ja siivottomaksi jätetystä nuorisotilasta laskutetaan vuoron varaajaa kaupungin siivouspalveluiden voimassa
olevan työhinnaston mukaisesti.

3. Leirikarin leirikeskuksen maksuperiaatteet ja varaukset
Leirikarin leirikeskuksen varaamisesta ja vuokraamisesta vastaa Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitta. Vuokrat määräytyvät voimassa olevan hinnaston mukaan. Vuokrat laskutetaan takautuvasti.
Leirikarin päärakennus on allergiavapaa. Alataloon on mahdollista viedä lemmikkieläin.
Saunavuorot ovat talokohtaisia. Ylätalon saunavuoro on klo 17-21 ja alatalon klo 21-23.
Mikäli asiakas vuokraa sekä päärakennuksen että alatalon sauna on käytettävissä koko ajan.
Käyttäjällä on oikeus perua vuoronsa kirjallisesti ilmoittamalla perumisesta vähintään seitsemän
päivää ennen ao. vuoron alkamista (7 vrk ennen vuoroa). Määräaikaan mennessä perutuista vuoroista ei peritä maksua.
Perumatta tai myöhästyneestä ja käyttämättä jätetystä vuorosta peritään hinnaston mukainen
maksu.
Leirikeskuksessa tulee noudattaa siisteyttä sekä leirikeskuksen sääntöjä. Sotketusta ja siivottomaksi
jätetystä leirikeskuksesta laskutetaan vuoron varaajaa kaupungin siivouspalveluiden voimassa olevan työhinnaston mukaisesti.

4. Muut perusteet
Nuorisotilojen ja nuorisokeskuksen hinnoittelun pääasiallinen yksikkö on tuntihinta. Leirikeskuksen
hinnoittelu yksikkö on vuorokausihinta.
Kaupallisten ja maksullisten tapahtumien, pidempien vuokrausten sekä viranomaispäätöksen vaativien muiden tapahtumien hinnat päätetään erikseen.
Hinnat sisältävät 24 % alv:n. Monden salin liikuntavuorot sisältävät 10 % alv:n ja tapahtumat sisältää 24 % alv:n.
Vuoron myöntäjällä Rovaniemen kaupungin nuorisopalveluilla on oikeus perua käyttövuoro oman
toimintansa tai muun erityisen syyn tai tarpeen vuoksi. Leirikeskuksien varauksen peruminen ilmoitetaan varaajalle viimeistään 30 vuorokautta ennen leirin (tai muun tilaisuuden) alkamisen ajankohtaa. Nuorisotilan/Monden nuorisokeskuksen varauksen peruminen ilmoitetaan 7 vuorokautta ennen
varauksen alkamisen ajankohtaa.
Nuorisopalvelut voi lisäksi perua tehdyn varauksen seuraavin syin:
1)

tila on pakottavasta syystä poissa käytöstä (esim. vesivahinko, viivytyksettä tehtävä remontti)

2)

varaaja on aikaisemmin toiminut annettujen ohjeiden vastaisesti

3)

tilassa tapahtuva toiminta ei vastaa tilojen käyttötarkoitusta

4)

varaaja on jättänyt maksamatta varaus- tai vuokralaskuja

5)

varaaja on toiminnallaan aiheuttanut haittaa kiinteistölle tai kiinteistön irtaimistolle

Nuorisotilan, nuorisokeskuksen tai leirikeskuksen varaaja vastaa tapahtumanaikaisesta järjestyksestä ja turvallisuudesta sekä tilaisuuden edellyttämien lupien hankkimisesta.
Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelut pidättää oikeuden hinnastomuutoksiin.

Monden nuorisokeskus ja muut nuorisotilat
Paikalliset nuorisojärjestöt ja -yhdistykset. Muiden paikallisjärjestöjen ja –yhdistysten alle 20- vuotiaille suunnattu toiminta.
Monde (nuorisotila+sali)
nuorisotila
sali
tuolit (n. 150kpl) ulos vuokrattaessa
kokouspöydät ulos vuokrattaessa
lava koottuna (koko muunneltavissa)
Nuorisotila

vain nouto
vain nouto
ei vuokrata ulkopuolelle
Hilla, Loukku, Nappari, Ylläri

Hinta
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2,00 €
7,00 €
250,00 €
0,00 €

Yksikkö
h
h
h
kpl
kpl
krt
h

vain nouto
vain nouto
ei vuokrata ulkopuolelle
Hilla, Loukku, Nappari, Ylläri

Hinta
54,00 €
27,00 €
27,00 €
2,00 €
7,00 €
250,00 €
17,00 €

Yksikkö
h
h
h
kpl
kpl
krt
h

Hinta

Yksikkö

Muut
Monde (nuorisotila+sali)
nuorisotila
sali
tuolit (n. 150kpl) ulos vuokrattaessa
kokouspöydät ulos vuokrattaessa
lava koottuna (koko muunneltavissa)
Nuorisotila

Leirikarin leirikeskus
Paikalliset nuorisojärjestöt ja -yhdistykset. Muiden paikallisjärjestöjen ja -yhdistysten alle 20- vuotiaille suunnattu toiminta.
Leirikeskus
Leirikari päärakennus
Leirikari alatalo

130,00 €
80,00 €

vrk
vrk

Muut
Hinta
Leirikeskus
Leirikari päärakennus
Leirikari alatalo

300,00 €
180,00 €

Yksikkö
vrk
vrk

