
Pohjanlinnan koulu 
Kangasmoisionkatu 1, 38700 KANKAANPÄÄ 
pohjanlinnan.koulu@kankaanpaa.fi 

LUOKKATILOJEN JA KOKOUSTILOJEN 
KÄYTTÖANOMUS JA PÄÄTÖS 

Saap. ___/___ 20___  Dnro ____puh. 044 577 2320 

Hakijan nimi (yhdistyksen, seuran tms. virallinen nimi tai henkilön nimi): 

Hakijan osoite: 

Laskutusosoite (jos eri kuin yllä): 

Puhelin (Työ/koti): Sähköpostiosoite: 

Vastuuhenkilön nimi ja osoite: 

Puhelin (Työ/koti): Sähköpostiosoite: 

Haetaan tilan käyttöoikeutta Viikon päivät Tilaisuus alkaa Tilaisuus päättyy 

Tila: 

klo klo 

klo klo 

Käyttötarkoitus: 

Arvio toimintaan osallistuvien määrästä: 

Lisätietoja: 

Päivämäärä: 

Päivämäärä: 

mailto:pohjanlinnan.koulu@kankaanpaa.fi


Hakija sitoutuu noudattamaan käyttämiensä huonetilojen järjestyssääntöjä ja rehtorin antamia määräyksiä ja muita ohjeita 
sekä vastaamaan koulun kiinteistölle tai irtaimistolle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. 

Allekirjoitus 

Allekirjoitus 
Päiväys: 

Kankaanpäässä

rehtori 

:lle  

Päätös:

Olen myöntänyt 

luvan käyttää Pohjanlinnan koulun luokkatilaa/kokoustilaa ajalla 

Tilan käytöstä peritään liitteessä mainitut maksut.

Päiväys



200,00 € 

 20,00 € 
100,00 € 

Vakiovuorot (vuoro 45 min): 
Luokkatila/lukuvuosi 

Tilapäisvuorot: 
Luokkahuone/ 45 min 
Luokkahuone / vrk (kerta) 
Kokoustilat / 45 min 

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilojen käyttömaksuja ei peritä paikallisten yhdistysten alle 18-vuotiaille tarkoitetuista 

tilaisuuksista. Kankaanpään kaupungin palvelukeskusten järjestämistä tilaisuuksista ja koulutuksesta ei peritä käyttömaksuja. 

Kankaanpään Sivistyslautakunta 13.05.2014, 56§ ja 10.06.2014, 69§

Huom! Keittiötilojen käytön tiedustelut: ravitsemistyönjohtaja Virva Jokiainen puh. 044 577 2303 

Tarvittavat avaimet on noudettava ennen tilaisuutta sivistystoimistosta arkipäivisin klo 9-15 (toimistosihteeri Pirjo Koskensalo  
puh. 044 577 2312).  Avainten luovutussopimus on tehtävä koulun kansliassa sitä ennen. Ulko-ovien auki pitämisestä  ja 
hälytyksiin liittyvistä asioista on  sovittava erikseen talonmiehen kanssa (Juha Kangas puh. 044 577 2635, Jari Palokangas puh. 
044 577 2642).

  20,00 €

Luokkatilojen ja kokoustilojen käyttömaksut 01.08.2014 alkaen: LIITE
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