Joensuun nuorisopalveluiden käyttömaksut, vuorojen myöntämisperusteet sekä
nuorisotilojen käyttösäännöt 1.1.2019 alkaen

Nuorisotalojen*) käyttömaksut
Joensuulaiset nuorisojärjestöt
Kaupungin muut toimialat (alv 0 %)
Muut käyttäjät (sis. alv 24 %)

Nuorisotalojen*) vuorikausimaksut
Joensuulaiset nuorisojärjestöt
Kaupungin muut toimialat (alv 0 %)
Muut käyttäjät (sis. alv 24 %)

Koko tila
0,00 € / h
16,13 € / h
20,00 € / h

Tilan osa
0,00 € / h
8,06 € / h
10,00 € / h

Vuorokausi
(24 h)

0,00 €
137,10 €
170,00 €

Nuorisotalot*)
Enon nuorisotalo, Rantakylän nuorisotalo, Reijolan nuorisotalo, Sinkkolan nuoriso- ja asukastalo, Kiihtelysvaara, Tuupovaara, Uimaharju ja
Nuorisokeskus Whisper
Käyttömaksua ei peritä jos tila on vuokrattu lapsille ja nuorille (alle 29-vuotiaat) tarkoitettua harrastustoimintaa varten eikä silloin, jos eläkeläisjärjestö
varaa käyttövuoron päiväsaikaan ja tilassa ei ole muuta varausta.

Reijolan Yhteisösalin ja Kiihtelysvaaran Suojapirtin erillismaksut
Joensuulaiset nuorisojärjestöt
Kaupungin muut toimialat (alv 0 %)
Muut käyttäjät (sis. alv 24 %)

Tuntivuokra
0,00 € / h
20,16 € / h
25,00 € / h

Käyttömaksua ei peritä

järjestöjen järjestämistä maksuttomista ja yleisölle avoimista kulttuuri- ja taidetapahtumista

järjestöjen järjestämistä säännöllisistä kulttuuritoiminnan harjoitusvuoroista

kulttuuriin liittyvistä näyttelyistä

lapsille ja nuorille (alle 29-vuotiaat) järjestettyä toimintaa varten tehdyistä varauksista

eläkeläisjärjestöille päiväsaikaan, mikäli tilassa ei ole muuta käyttöä
Nuorisojärjestöille tila on ilmainen, vaikka edellä mainitut ehdot eivät täyttyisi.

Tilojen varaaja vastaa itse Reijolan Yhteisösalissa tarvitsemastaan ääni- ja valotekniikasta. Tilaan asennettua laitteistoa saavat käyttää
ainoastaan po. laitteiston käyttökoulutuksen tai ääni- ja valotekniikan ammattikoulutuksen saaneet henkilöt.
Tilojen käyttäjä on velvollinen huolehtimaan siivouksesta. Mikäli siivous on laiminlyöty, on nuorisopalveluilla oikeus siivota tilat tilan
varaajan kustannuksella. Tilan vuokraaja vastaa käyttöaikana tilojen järjestyksen valvonnasta sekä mahdollisesti tiloille tai
irtaimistolle aiheutuneista vahingoista.

Joensuun kaupunki / Nuorisopalvelut
Torikatu 21 C, 80100 Joensuu / y-tunnus 0242746-2

Leirit
Yhden vuorokauden perusleirihinta 20,00 € sisältää
 majoituksen
 ruokailut (aamupala, lounas, päivällinen, iltapala)
 leiriohjelman
Päiväleirit
Koko päivän (6-8 h) päiväleirin hinta 12,00 € sisältää
 lämpimän aterian ja välipalan
 leiriohjelman
Kerhot
30,00 € / toimintavuosi (syksy ja kevät)
20,00 € / toimintakausi (syksy tai kevät)

Retket
Retket, työpaja- ja muu toiminta hinnoitellaan erikseen arvioitujen kustannusten perusteella.

Alennukset
Voimassa oleva K789- kortti oikeuttaa 10,00 €:n alennukseen normaalihintaisista nuorisopalveluiden
järjestämistä leireistä ja retkistä sekä 25 %:n alenuksen tapahtumien sisäänpääsymaksusta.
Sisaralennus on 50 % nuorisopalveluiden järjestämistä leirien normaalihinnoista.

Hyvinvointilautakunnalla on mahdollisuus määritellä erikseen ne käyttäjäryhmät, joilta käyttömaksuja ei
peritä.
Lisäksi nuorisojohtajalla on oikeus myöntää alennuksia perustelluista syistä ja päättää nuorisopalveluiden
muiden toimintojen maksuista.
Nuorisojohtajan myöntämistä alennuksista tehdään tarvittaessa viranomaispäätös.
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Luento-/ohjauspalkkio
Mikäli Nuorisopalveluiden henkilöstöön kuuluvaa pyydetään pitämään luentoa tai ohjaustilannetta muulle
kuin Joensuun kaupungin organisaatioon kuuluvalle taholle tai Joensuun kaupungin ulkopuolelle, on
Nuorisopalveluilla oikeus laskuttaa tilaajaa seuraavasti:

Tilaisuuden kesto
1-3 h
3-6 h

Hinta (alv 0%)
50,00 €
100,00 €

Lisäksi hintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero sekä henkilölle mahdollisesti maksettavat matka- ja
päivärahakorvaukset KVTES:n mukaisin ehdoin.

Nuorisotilojen käyttövuorojen myöntämisperusteet sekä hakuajat

Nuorisotilojen käyttövuorojen myöntämisperusteet:
1)
2)
3)
4)
5)

Nuorisopalveluiden oma toiminta
Muu Joensuun kaupungin toiminta
Nuorisojärjestöjen toiminta
Muiden kuin nuorisojärjestöjen toiminta
Muut toimijoiden järjestämä toiminta

Varatut vuorot voidaan perua Nuorisopalveluiden toimesta kertaluontoisten tilaisuuksien vuoksi, mikäli
yleinen etu sitä vaatii.

Käyttövuorot haetaan seuraavasti nuortenjoensuu.fi –sivuston kautta sähköisesti:
Ajalle 1.9. – 31.5.
Ajalle 1.6. – 31.8.

30.6. mennessä
30.4. mennessä

Hakuaikojen jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.
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Nuorisotilojen käyttösäännöt
1.

Nuorisotilat, joissa nuorisopalvelut järjestää toimintaa ja myöntää käyttövuoroja, ovat tarkoitetut pääasiallisesti
nuorisotoimintaan alle 29-vuotiaiden kokoontumispaikoiksi. Vakiovuoroja voivat hakea seurat, yhdistykset ja
toimintaryhmät, tilapäisiä käyttövuoroja myös yksityishenkilöt ja liikeyritykset. Käyttäjällä ei ole oikeutta vuokrata
tilaa tai luovuttaa sitä edelleen kolmannen osapuolen käyttöön tai hallintaan ilman kirjallista suostumusta.
Nuorisopalvelut pidättää oikeuden käyttövuorojen tilapäisiin peruutuksiin / muutoksiin.

2.

Käyttövuorosta vastaava henkilö on velvollinen tutustumaan tilan turvallisuussuunnitelmaan ja laatimaan omaa
toimintaansa varten sellaisen, mikäli tilaisuuden luonne niin edellyttää.

3.

Avointa toimintaa (esim. nuorisotiloilla tehtävä nuorisotyö, johon nuoret voivat vapaasti osallistua) järjestettäessä
paikalla tulee olla tilavarauksen yhteydessä nimetty käyttövuorosta vastaava täysi-ikäinen henkilö, jolla katsotaan
olevan riittävät valmiudet koulutuksensa tai aikaisemman ohjaamiskokemuksensa johdosta toiminnan
ohjaamiseksi.
Kerho- tai pienryhmätoimintaa (esim. selvästi jonkun teeman tai tavoitteen ympärille rakennettu toiminta)
järjestettäessä paikalla on oltava tilavarauksen yhteydessä nimetty käyttövuorosta vastaava henkilö. Po. toimintaa
järjestettäessä ohjaajan ei välttämättä tarvitse olla täysi-ikäinen.

4.

Kaiken toiminnan ja käyttäytymisen tiloissa on oltava asiallista. Toiminta ei saa loukata tai syrjiä ketään, ja
erityisesti nuorille suunnatun toiminnan tulee tukea Nuorisolain 1285/2016 mukaista toimintaa.

5.

Alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden käyttö ja hallussapito nuorisotiloissa ja sen välittömässä läheisyydessä
on kaikilta tilojen käyttäjiltä kielletty, mikäli tila on vuokrattu lasten ja nuorten toimintaa varten.

6.

Tupakointi ja tupakkatuotteiden käsittely on kaikilta tilojen käyttäjiltä kielletty nuorisotiloissa, niiden piha-alueilla
ja välittömässä läheisyydessä.

7.

Tilan käyttäjä ja vuokraaja huolehtii, että paikat jäävät siistiin kuntoon käytön jälkeen.

8.

Käyttäjä vastaa tilaisuuteensa liittyvistä vakuutuksista ja käyttämänsä laitteiston vakuuttamisesta. Käyttäjä vastaa
kaikista vahingoista joita henkilökunta, esiintyjät tai osanottajat aiheuttavat kiinteistölle tai sen irtaimistolle.
Toiminnan järjestäjä vastaa myös tarvittavista luvista (esim. Teosto).
Käyttäjä sitoutuu myös siihen, ettei hän käytä tiloja mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka on kielletty Suomen
lainsäädännössä tai on hyvien tapojen vastaista.

9.

Toimitilan kalusto on vuoron jälkeen jätettävä sille kuuluvalle paikalle. Nuorisopalvelut ei vastaa tiloissa olevista
käyttäjän omista esineistä. Mikäli tila tai sen irtaimisto kärsii vahinkoja, on niistä sekä muista tarpeellisista
korjauksista ja puutteista välittömästi tehtävä ilmoitus tilan nuoriso-ohjaajalle.

Nuorisotilan käytöstä ja järjestyksestä vastaavalle toimenhaltijalla (nuoriso-ohjaaja) on oikeus määrätä henkilölle,
yhdistykselle, yhteisölle tai tilojen muille käyttäjille joko pysyvä tai tilapäinen nuorisotalon/-tilan käyttökielto, mikäli tilan
käyttäjä ei noudata nuorisotilojen järjestyssääntöjä tai muuten toiminnallaan häiritsee talon muuta käyttöä ja toistuvista
varoituksista huolimatta jatkaa sääntöjen rikkomista tai häiritsevää toimintaansa.
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