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YPÄJÄN KUNNAN JA YPÄJÄN YLLÄTYS RY:N VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS PERTUN-

KAAREN LIIKUNTASALIEN VUOKRAAMISESTA SEKÄ LOPUN KATTOREMONTTIAVUSTUKSEN 

MAKSAMISESTA 

 
 

YLEISTÄ 

 

Tällä sopimuksella Ypäjän kunta (kunta) ja Ypäjän Yllätys ry (seura) (sopimusosapuolet) sopivat 

jäljempänä mainitusti seuran omistaman ja hallinnoiman Pertunkaaren liikuntasalien vuokraamisesta 

sekä lopun kattoremonttiavustuksen maksamisesta. 

 
 

PERTUNKAAREN LIIKUNTASALIEN VUOKRAAMINEN 

 

Tähän sopimukseen katsotaan kuuluvaksi Pertunkaaren tanssi-/peili-, palloilu- ja kuntosalit, 

liikuntavälineet mukaan lukien. Sopimus kattaa kunnan sivistystoimen alaiset tanssi-/peilisalin sekä 

palloilusalin käytön maanantaista perjantaihin kello 8:00-16:00 sekä kuntosalivuorot maanantaista 

perjantaihin klo 8:00-14:00 välisenä aikana peruskoulun lukuvuosien ajan. Lukuvuosien ulkopuolisen 

kesäajan kunta voi vuokrata tiloja erikseen hinnaston mukaan. Tilojen käyttökustannus perustuu 

kiinteään vuosivuokraan. Ajalla 1.1.2022-31.12.2024 seura laskuttaa kunnalta yhteensä 9 000,00 

(yhdenksäntuhatta) euroa vuodessa (ALV  0%). Summa on jaettu kahteen 4 500,00 (neljätuhatta 

viisisataa) euron suuruiseen erään, jotka kunta maksaa Yllätykselle kahdesti vuodessa, kesä- ja 

joulukuussa. 
 

Tarvittavien kiinteiden liikuntavuorojen varaus edellä mainituissa aikaikkunoissa tulee tehdä 

vuosittain 24.6. mennessä seuraavalle sivistystoimen suunnittelujaksolle (mahdollisuuksien mukaan 

syksy+kevät), ellei muusta sovita.  

 

Tästä poikkeavat, muut tarvittavat varaukset tehdään kuntosalin osalta viimeistään yhdeksän 

vuorokautta (9 vrk) ennen tarvetta ja muiden liikuntasalien osalta päivää (1 pvä) ennen tarvetta. 

Päällekäisvarauksissa vuoronkäyttöoikeus on ensiksi varanneella.  

 

Äkillisistä kiinteiden vuorojen ulkopuolisista salien käyttötarpeista tulee tiedustella etukäteen 

yhteisesti sovitulla tavalla. 

 

Kaikista käyttämättömistä vuoroista ilmoitetaan mahdollisimman pian esteen ilmettyä, mielellään 

viimeistään edellisenä päivänä. 

 

Mikäli saleja käytetään ilman varausta, seuralla on laskutusoikeus tuntiperusteisesti 

kaksinkertaisena kulloinkin voimassa olevan, ennalta tiedossa olevan hinnaston mukaan. 
 

 

Tätä tarkemmat vuorojen käytön yksityiskohdat, avainten käyttöohjeet ja muut käyttösäännöt 

toimitetaan käyttäjille erikseen. 
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PERTUNKAAREN LOPUN KATTOREMONTTIAVUSTUKSEN MAKSAMINEN 

 

Ypäjän kunta sitoutuu maksamaan Ypäjän Yllätys ry:lle lopun Pertunkaaren kattoremontti-

avustuksen kolmessa 35 256,79 (kolmekymmentäviisituhattakaksisataaviisikymmentäkuusipilkku-

seitsemänkymmentäyhdeksän) euron erässä (ALV 0 %). Erät maksetaan huhtikuun 16. päivään 

mennessä vuosina 2022-2024. Seura luovuttaa kunnalle kuntalaisliikuntaa varten kaksi tunnin 

mittaista salivuoroa (2x1 h) viikossa tanssi-/peili- tai palloilusaliin ja yhden kahden tunnin mittaisen 

salivuoron aina kuukauden ensimmäisenä lauantaina kuntosaliin. Tarvittaessa tunnit voidaan 

yhdistää erikseen sovittaessa. Kunta järjestää näiden vuorojen suunnittelun, ohjauksen ja 

valvonnan. Vuorojen ajankohdista ja tarkemmasta toteutuksesta sopivat kunnan vapaa-aikatoimi 

sekä seuran edustajat erikseen. 

 

 
 

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA MUUTOKSET 

 

Tämä sopimus on voimassa ajalla 1.1.2022-31.12.2024. Sopimus on laadittu kahtena 

samansisältöisenä kappaleena kummallekin osapuolelle ja sen sisältöä voidaan muuttaa 

sopijaosapuolten yhteisellä suostumuksella. Tämä sopimus korvaa aiemmin tehdyt 

yhteistyösopimukset Pertunkaaren käytöstä. 
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