
Vesannon uuden koulun tilavuokriin liittyvän kyselyn koonti. Koonti tehty osana Mukana – 

Tulevaisuuden osallisuusmallit 2025 -hanketta, jota rahoittaa Mansikka Ry.  

 

Kotikunta: 

 

2. Vastaajan ikä 

 
3. Mitä tilaisuuksia ja tapahtumia toivoisit uudella hirsikoululla, koko 

kunnan olohuoneessa, järjestettävän?  
 

- Voisi olla hauska jos olisi joku säännöllinen "kuntakokoontuminen" tms missä olisi 
päättäjiä ja yhdistyksiä kertomassa mitä kunnassa juuri nyt tapahtuu --> sisäistä 
markkinointia ja viestintää.  

- "Lapsille ja lapsiperheille olisi ihanaa jos esitettäisiin vaikka leffoja valkokankaalta ja 
lapset sais ottaa lattioilla rennosti ym.. 

- Koululaisten kirppis luokkaretkien kustannusten minimoimiseksi. Pari kertaa 
vuodessa kunnan päättäjien tiedonanto-/ keskustelu meetinki. Yhteisöille juhlatilan 
vuokraus. Yrityksille infotilaisuuksien vuokraus; Väre, Kaisanet jne... 

- Pienimuotoisia konsertteja, luentotilaisuuksia mm. "Elokuvailta esim. kerran kk 
- Konsertteja 
- Kansalaisopiston videoluentoja" 
- Messuja, konsertteja, elokuvia,  
- Minä haluan että vois kattoo täällä elokuvan! 
- Kaikkia mukavia kinkereitä, koulun juhlat ja vaikka muutae + vaikka joitain muitakin 

kinkereitä, joissa sais koululle näkyvyyttä yms 
- Ruokailuja, messutilaisuuksia, vieraita 
- Joulujuhla, musiikkitapahtumia 
- Kaikkea vaan. 
- Juhlat, kalervot, musikaalit, koko kylän kinkerit 
- Kulttuuritilaisuuksia, runoa, laulua, näytelmiä jne. Teatteria. 



- Musiikkiesityksiin, elokuvia ja näytelmiä 
- Tasapuolisesti kaikilta kuntalaisille. 
- Kokouksia, ristiäiset, hautajaiset, pikkujoulut 

 

4. Paljonko olisi sopiva vuokra yhdestä tilaisuudesta arki-iltana (kesto 

noin 2h)? 
 

Vastaukset vaihteli välillä 10 – 200€, keskiarvo 51,1€. 
 

4. Paljonko olisi sopiva vuokra viikonloppuna puolen päivän tilaisuudesta 

(noin 4h)? 

 

Vastaukset vaihteli välillä 10 – 300€, vastausten keskiarvo: 187,5€  

 

6. Paljonko olisi sopiva vuokra viikonloppuna koko päivän tilaisuudesta 

(noin 8h)? 

 

Vastaukset vaihteli välillä: 15 – 500€, keskiarvo: 131€ 

 

7. Paljonko olisi sopiva hinta vakituisesta iltavuorosta lukukauden ajaksi 

(2 tuntia kerran viikossa, n. 4-5 kk ajan)? 

 

Tähän vastattiin eri tavalla, toiset hinnoitteli yhden kerran mukaan ja toiset 

koko lukukauden. Vastaukset vaihteli 10€ / tunti – 1500€ / koko kausi. 
 

8. Miten päädyit näihin hintoihin? Mitä olisi syytä huomioida hinnoittelua 

miettiessä? 
 

- Mitä enemmän käyttöä sitä enemmän kulutusta kiinteistöön. Myös ilkivalta 
mahdollista, vaikkapa piirrellään tai naarmutetaan tahallaan. 

- Päädyin ihan mutulla. Vakituisen vuoron hinta -50% vrt. yksittäiset vuorot. Hinnan 
tulisi pystyä kattamaan tilan vakuutus ja siivouskulut mitä kuntaan tästä muodostuu, 
mutta ei ylimääräistä. Ja vaikka pyydetään olemaan siistejä, niin varmasti joudutaan 
ostamaan lisäsiivouksiakin (voisiko olla vaikka joku siisteyspantti lisäksi jos pitää 
tehdä lisäsiivouksia tai joku hajoaa). 

- Kunhan päässäni mietin ettei tulisi kukkarolle liian kalliiksi 
- Kuuluuko siivous, vahingonkorvaus (omavastuun alennus), paljonko sisältää esim. 

sähköä... 
- Jos halutaan tila tehokäyttöön hintatason on oltava alhainen. Pienellä paikkakunnalla 

järjestöillä on pienet varat ja kokoontumistiloja rajoitetusti. 
- Ei saa hinnoitella itseään ulos.  
- "Mielestäni jos tilaisuudet tuottavat palveluita kuntalaisille, tulee vuokratason olla 

matala, lähinnä nimellinen. Järjestöt eivät pysty tuottamaan tapahtumia tms 
toimintaa, jos tekevät siinä rahallista tappiota tilavuokrien vuoksi. Järjestöt jo joka 



tapauksessa tekevät työtä ilmaiseksi ja hankkivat omalla kustannuksella tarvittavia 
tarvikkeita yms tilaisuuksia varten." 

- Hyvä olla edulliset hinnat julkisille tapahtumille, niin pienempi kynnys järjestää. 
- Mututuntuntumalla (pitää olla käytännössä kustannettava) 
- Jos tilaisuudet maksuttomia kaikille, vuokraa ei perittäisi 
- Nämä hinnat myös yhdistyksille, esim. kokousten pito. 
- Yhdistyksillä ei ole varaa maksaa paljon 
- Markkinahinta, joka vastaa käyttökustannuksia, ilman pääomakustannuksia. 
- Aika vaikea vastata, riippuu millaisesta tilasta puhutaan. Luokasta vai koko tilasta. 
- Siivous, sähkö 

 

 

Paljonko olisi sopiva vuokra yhdestä tilaisuudesta arki-iltana (kesto noin 2h)? 

 
 


