
LESTIJÄRVEN SIVISTYSTOIMEN PALVELUHINNASTO 1.1.2023 ALKAEN

LESTIN KOULU JA PÄIVÄKOTI

TILOJEN VUOKRAT

Liikuntasali

Sali on koulun/koulun kerhojen käytössä arkisin klo 8.00-16.00.

Sali on vuokrattavissa talon ulkopuoliseen käyttöön

arkisin klo 16.00-21.30 ja viikonloppuisin 8.00-21.30.

Hiihto- (9vk) ja syyslomaviikolla (42vk) sekä kesä- ja joululomaviikoilla 

voi kysellä varausvuoroja klo 8.00-15.00 väliselle ajalle koulutoimiston aukiollessa.

Lukuvuoden 2022-2023 kevään vapaita vuoroja 9.1.-31.5.2023 voi tiedustella koulutoimistosta.

Lukuvuoden 2023-2024: syksyn kiinteä vuoro 1.9. - 21.12.2023 ja kevään kiinteä vuoro 8.1.- 31.5.2024

Koko päivä

Arkipäivä La-su Syksy Kevät

Alle 18-vuotiaiden ryhmät 0 0 0 0

Aikuisten ryhmät 20 20 50 50

Perhevuoro 1h 20 20 50 50

Tapahtumat 100

Katso vuokraus- ja palvelusopimuksen yleiset ehdot. 

Kuntosali

Kuntosali on koulun ulkopuolisten käyttäjien käytettävissä klo 6.00-22.30.

Kuntosalin käyttäjät ottavat huomioon ohjattujen ryhmien käyttäjät sekä koulun oppitunnit.

Ryhmävaraukset tehdään lukuvuosittain ja laitetaan esille kuntosalin etuoveen.

Kuntosalia ei voi vuokrata yksityiskäyttöön tai omalle kaveriporukalle.

Alle 15-vuotiaiden salin käyttö vain vanhempien/ohjaajan seurassa ja vahvan valvonnan alla. 

Koulun oppilailla on mahdollisuus lunastaa käyttöoikeus jo aimmin. Vaatimuksena on aineenopettajan varmistuminen 

laitteiden oikeasta käytöstö. Käyttömaksun päättyminen ohjelmoidaan päättymään käyttäjäjän täyttäessä 18 vuotta.

Juhlien ja yksityistilaisuuksien aikana kuntosalin käyttöä voidaan joutua rajoittamaan tarpeen vaatiessa.

15-17-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat käyttäjät

Aikuiset (1 vuosi)

Aikuiset (½ vuotta)

Aikuiset (1 kk)

*lätkän katoamisesta ilmoitettava välittömästi koulutoimistoon.

** Uuden lätkän ohjelmoinnista peritään 20€ euron maksu.

Opetustilat

Tilat ovat talon ulkopuolisten toimijoiden vuokrattavissa 

arkisin klo 16.00-21.30 ja viikonloppuisin klo 8-21.30.

0-4 tuntia Koko päivä

50 124

50 124

50 124

30 50

25 50

Oppimistila/ruokasali, näyttämö ja keittiö

Hinnat sisältävät vain tilojen vuokrauksen. Ilta- ja viikonlopputilaisuuksissa lisäksi korvattava 

vastuuhenkilöstä tarvittaessa.

0-4 tuntia Koko päivä Viikonloppu

62 124

100 186

150 250 500**

** sisältää keittiön siivouksen

*keittiön käytöstä sovittava erikseen ruokapalveluvastaavan tai rehtorin kanssa

40

25

Luokka

Kotitalousluokka

Käsityö/kuvataide

Teknisentyön opetustilat

Luokka (5-6) 237 

Musiikkiluokka soittotunteja varten

Tila

Oppimistila ja näyttämö

Keittiö*

70

Keittiö*, oppimistila/ruokasali ja näyttämö

Kertamaksu Kiinteä vuoro 

Käyttömaksu

25

Käyttäjäryhmä


