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Suvannonlahti – Puttaalainen 

hyvinvointikeskus 

 

Vuokrauskäytännöt 2020–2025 
 

Tavoite 

Tavoitteena on olla helposti, matalla kynnyksellä 

saavutettava, laadukas, retkeilymajatyylinen kohde kuntalaisten aktiiviseen virkistyskäyttöön. Kohde 

tarjoaa hyvän alustan eri ikäryhmien ja kuntalaisjärjestöjen toiminnan järjestämiseen. Pidemmän 

aikavälin tavoitteena on yhdistysten aktiivisen osallistumisen kautta kuntalaisten hyvinvointi. 

 

Vuokrauskäytännöt 

Kohde on vuokrattavissa huhtikuusta marraskuulle. Kerran vuodessa on avoin haku 

helmikuussa.Hakulomake löytyy Pihtiputaan kunnan verkkosivuilta ja sen voi lähettää suoraan 

sähköisenä verkkosivuilta, liitetiedostona sähköpostitse (pihtiputaan.kunta@pihtipudas.fi) tai sen voi 

toimittaa paperilla kunnan neuvontaan. Kunnansihteeri tekee hakuajan jälkeen, maaliskuun 

ensimmäisellä viikolla, viranhaltijapäätöksen varauksista ja ilmoittaa vuorot hakijoille. Varatut 

vuorot merkitään Keskusvaraamon kalenteriin. Mikäli hakuprosessin jälkeen vapaita vuoroja on vielä 

myönnettävissä, täytetään vapaat ajat Keskusvaraamon kautta.  

 

Majoitusvuorokausi klo 14-12.  

 

Myöntämisperusteet 

Etusijalla ovat tilaisuudet ja tapahtumat, jotka ovat kaikille avoimia. Toissijaisena ovat tapahtumat, 

jotka ovat suljettuja. (katso kohta “Tavoite”) 

Päällekkäisten varaustoiveiden osalta suoritetaan arvonta. 

 

1. Yleishyödylliset yhdistykset, kyläseurat 

2. Sosiaalisiin tarkoituksiin  

3. Kokoustoiminta (ei aikoja kesä-elokuulle, paitsi jos on vapaana) 

4. Yritykset ja yksityiset  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pihtiputaan kunta  8.1.2020 

  Kunnanhallitus 13.1.2020 § 

Käyntiosoite: 
Keskustie 9, Pihtipudas 
 
Postiosoite: 
Pl 36 
44801 PIHTIPUDAS 
 

Puhelin: (014) 459 6800 
Fax: (014) 459 6801 

Email: pihtiputaan.kunta(at)pihtipudas.fi tai 
etunimi.sukunimi(at)pihtipudas.fi 
www.pihtipudas.fi 

 

 

 

Hinnasto 

1. Yleishyödyllisille yhdistyksille / kyläseuroille yms. avoimiin tapahtumiin arkisin 20 € / 

vuorokausi. 

 

2. Sosiaalisiin tarkoituksiin sosiaalitoimen kautta asiakaskäyttöön arkisin 20 € / vuorokausi. 

 

3. Kokous- ja virkistystoiminta, kunnan toimielimet arkisin 20 € / vuorokausi.  Kokouksille ei 

myönnetä ajankohtia kesä- elokuulta, paitsi jos hakuprosessin jälkeen etusijajärjestyksestä 

jää täyttämättä olevia vuoroja (etusijajärjestys). 

 

4. Vapaita aikoja vuokrataan edelleen yksityisille ja yrityksille yms. tämän jälkeen seuraavin 

ehdoin: 
1. Ensimmäinen vuorokausi 100 €, toiset 80 € / vuorokausi 

2. Perjantai-lauantai-sunnuntai yhteensä 350 €, 175 € / päivä 

3. Viikko maksimi vuokrausaika, sen jälkeen, jos on tyhjillään, voi hakea jatkoa 
4. Eteenpäin vuokraaminen ei sallittu 

 

Muut ehdot 

Peruutus kuukausi ennen varausta veloituksetta, alle kuukausi, veloitus 100 %. 

Kohde vuokrataan omatoimiperiaatteella, jolloin vuokralainen huolehtii tilojen siisteydestä. 

Ylimääräisestä siivouksesta laskutetaan 400 € + alv 24 %.  
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