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Suvannonlahti – Puttaalainen 

hyvinvointikeskus 
 

 

Vuokrauskäytännöt 2020–2026 
 

 

 

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 kaikille avoin yhteishaku 

koko vuokrauskaudelle. Yhteishaku tarjoaa tasapuolisen kohtelun Suvannonlahden hakijoille. 

Yhteishaun päätyttyä hakemukset käydään läpi kunnanhallituksen vahvistaman vuokraus linjauksen 

mukaisesti. Kunnansihteeri tekee viranhaltijapäätöksen myönnetyistä varauksista ja ilmoittaa vuorot 

hakijoille. Yhteishaun jälkeen vapaaksi jääneitä ajankohtia voi hakea koko vuokrauskauden ajan.  

 

Hakulomake löytyy Pihtiputaan kunnan verkkosivuilta ja sen voi lähettää liitetiedostona 

sähköpostitse (pihtiputaan.kunta@pihtipudas.fi) tai sen voi toimittaa paperisena kunnan neuvontaan 

tai postitse Pihtiputaan kunta/Suvannonlahti, Keskustie 9, 44800 Pihtipudas. 

 

 

Maksimivuokra-aika on seitsemän (7) päivää yleishyödylliseen käyttöön kaudellaan/hakija, muissa 

tapauksissa kunnanhallituksen tekemien linjausten mukaisesti. 

 

Majoitusvuorokausi klo 14 - 12.  
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Myöntämisperusteet 

Suvannonlahden vuokraamisessa painotetaan Pihtiputaan kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä 

tukevaa käyttöä. Vuokrauksen myöntämisjärjestyksen ensimmäisillä sijoilla ovat yhdistykset, seurat ja 

sosiaaliset tarkoitukset. Edellä mainittujen varausten jälkeen vapaaksi jääneet ajat ovat vuokrattavissa 

kokoustoiminnoille, yrityksille ja yksityisille. 

 

Vuokrahaun yhteydessä vuokralaisen on ilmoitettava suunnitellun vuokra-ajan käyttötarkoitus. Kohteen 

käytöstä ja käyttötarkoituksesta pidetään kirjaa. Suvannonlahden vuokrausta tehdään seuraavien ehtojen 

mukaisesti: 

 

Yhdistykset: 

Yhdistys saa vuokrata Suvannonlahtea 

 Kokousten järjestämiseen 

 Leiritoimintaan 

 Kaikille avoimien tapahtumien järjestämiseen 

 Kaikille avoimiin ja maksuttomiin tapahtumiin(hyvinvointia, kulttuuria tai liikuntaa edistävä 

toiminta)  

 

Yritykset: 

Yritys voi vuokrata Suvannonlahtea: 

 Hyväntekeväisyystapahtumien järjestämiseen 

 Kaikille avoimiin ja maksuttomiin tapahtumiin(hyvinvointia, kulttuuria tai liikuntaa edistävä 

toiminta)  

Yritys ei voi vuokrata Suvannonlahtea: 

 Virkistyspäivätoimintaan 

 

Yksityiset: 

Yksityinen saa vuokrata Suvannonlahtea:  

 Perhejuhliin: syntymäpäivät, valmistujaisjuhlat, rippijuhlat (max. 2 vrk) 

 Kaikille avoimen tapahtuman järjestämiseen  

Yksityinen ei saa vuokrata Suvannonlahtea: 

 Oman tai pienen rajatun piirin tavanomaiseen mökkeilytarkoitukseen 

 

Kunta: 

Kunta voi käyttää Suvannonlahtea: 

 Kuntalaisille avoimiin tapahtumiin 

 Leirikouluihin(päiväkoti, peruskoulu ja lukio) 

 Kansalaisopiston toimintaan 

 Kaikille avoimiin ja maksuttomiin tapahtumiin(hyvinvointia, kulttuuria tai liikuntaa edistävä 

toiminta)  

 Sosiaaliseen toimintaan (sosiaalitoimen osoittamien asiakkaiden käyttöön) 

 Kunnan omaan toimintaan 
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Hinnasto 

1. Yleishyödylliset yhdistykset ja kyläseurat 22 € / vuorokausi. 

2. Sosiaalisiin tarkoituksiin sosiaalitoimen kautta asiakaskäyttöön 22 € / vuorokausi. 
3. Kokoustoiminta, kunnan oma toiminta 22 € / vuorokausi.   

Kokouksille ei myönnetä ajankohtia kesä- elokuulta, paitsi jos hakuprosessin jälkeen 

etusijajärjestyksestä jää täyttämättä olevia vuoroja (etusijajärjestys). 

4. Yksityisille ja yrityksille ensimmäinen vuorokausi 110 € ja seuraavat vuorokaudet 88 € 

 

Muut ehdot 

Suvannonlahden varauksen peruutuksen voi tehdä veloituksetta viimeistään 14 vuorokautta ennen 

varauksen alkamista. Jos peruutus tehdään alle 14 vuorokautta ennen varauksen alkamista, veloitetaan 

100 % varauksen hinnasta. 

Eteenpäin vuokraaminen ei ole sallittua. 

Kohde vuokrataan omatoimiperiaatteella, jolloin vuokralainen huolehtii tilojen siisteydestä. 

Ylimääräisestä siivouksesta laskutetaan 400 € + alv 24 %.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


