LIIKUNTATOIMEN
HINNNASTO 1.1.2022
UIMAHALLI
Uinti
Aikuiset ____________________________________________ 5,50€
16-vuotiaat ja nuoremmat__________________________ 3,00€
Alle kouluikäiset (aikuisen seurassa)__________________ 0,00€
Opiskelijat, varusmiehet, siviilipalveluksessa olevat,
eläkeläiset, työttömät_______________________________ 3,50€
Perhelippu (enintään 2 aikuista + 4 lasta)_____________ 14,00€
Kuntosali + uinti______________________________________ 7,50€
9-kortilla_____________________________________________ 2,00€
10 x aikuiset_________________________________________ 42,00€
25 x aikuiset_________________________________________ 99,00€
50 x aikuiset_________________________________________ 187,00€
10 x 16-vuotiaat ja nuoremmat_______________________ 22,00€
10 x opiskelijat, varusmiehet, siviilipalveluksessa olevat,
eläkeläiset, työttömät________________________________ 27,00€
Urheiluakatemiaurheilijat ja –valmentajat______________ 0,00€
SOTE-liikuntapalvelut__________________________________ 0,00€
Rintamatunnuksella___________________________________ 0,00€
Henkilökohtainen avustaja____________________________ 0,00€
Vesijumpat (avoimet)________________________________ 2,50€/hlö/kerta
(+uintimaksu)
Kuntosali
1 käyntikerta__________________________________________ 4,50 €
10 x sarja______________________________________________ 39,00 €
Kuukausi______________________________________________ 36,00 €
Puoli vuotta___________________________________________ 195,00 €
Vuosi_________________________________________________ 360,00 €
Aamukuntosali klo 6:00-13:00___________________________ 2,00€
10 x aamukuntosali____________________________________ 20,00€

Ryhmähinnat uinti
Koululaisten uimaopetusmaksu (tunti/ohjaaja)__________ 42,00 €/ryhmä
- koulul. uimaopetusmaksu yli 20 opp./ryhmä osalta_____ 3,00€ /oppilas
Oppilaitokset / uinti____________________________________ normaali
uintimaksu
Vesijumpat (tilatut, uh:lta ohjaaja)_________ uintimaksut+38,00€ /ryhmä
Vesijumpat (järjestön oma ohjaaja)________ uintimaksut+17,00€ /ryhmä
Uimakoulut_______________________________________ 32,00€ hlö/5 – 10krt
Päiväkotien opetusmaksu_________________________ 32,00€ hlö/5 – 10krt
Vauva- ja perheuinti (aikuinen + enintään 2 lasta)__ 78,00€ / kurssi
Muut hinnat
Tilaussauna__________________________________________ 15,00 €/tunti
Perhesauna_________________________________________ 32,00€/1,5tuntia
(2 aik.+3 lasta)
Uimahallin korttimaksu________________________________ 5,00€
Uimahallin tilavuokrat
Allasosaston vuokraus (halli suljettu)_____________________ 220,00 €/tunti
Allasosaston vuokraus (halli suljettu, paikall. järjestö)_______ 80,00 €/tunti
Allasosaston vuokraus (järjestöt, aukioloajan ulkopuolella)_ 3,00€/tunti
Lämminvesi altaan vuokra______________________________ 17,00 €/ tunti
Vesijumppatilan vuokra (iso allas)_________________________17,00 €/tunti
Uimahallin yläsali / alasali
- järjestöt________________________________________________ 3,00€/tunti
- yksityiset- ja yksittäisvuorot______________________________ 12,00€/tunti
Uimahallin kokoushuone_________________________________ 8,00€/tunti

SOVELTAVALIIKUNTA / ERITYISLIIKUNTA (KTS. ESITE)
Ryhmiin ilmoittautuminen Seutuopiston toimistoon
Osallistumismaksu 10€/syys– tai kevätkausi: Voimaa ja tasapainoaryhmät: Jäppilä, Virtasalmi, Halkokumpu, Paltanen, Peiposjärvi,
Haapakoski ja Kerttulan vertaisohjaajaryhmä.
Osallistumismaksu 20€/syys- tai kevätkausi: jos osallistut vain yhteen
ohjattuun ryhmään. Liikuntaryhmä voi olla kuntojumppa-, voimaa ja
tasapainoa-, senioritanssi-, tai tuolijumpparyhmä.
Ohjausmaksu 30€/syys- tai kevätkausi: vesijumpan ohjauksesta.

Ohjausmaksun lisäksi tulee maksaa allasosaston käyntimaksu
uimahallin hinnaston mukaisesti.
65-vuotta täyttänyt voi ostaa SENIORIKORTIN, jolla voi osallistua
erityisliikunnan ryhmiin seuraavasti:
SENIORIKORTTI 30€ voimassa syys- tai kevätkauden. Sisältää yhden
tuolijumpparyhmän, yhden kuntojumpparyhmän, yhden voimaa ja
tasapainoa -ryhmän ja senioritanssiryhmän /viikko.
SENIORIKORTTI 55€ voimassa syys- tai kevätkauden. Sisältää yhden
tuolijumpparyhmän, yhden kuntojumpparyhmän, yhden voimaa ja
tasapainoa -ryhmän ja senioritanssin. Lisäksi kortti sisältää rajattoman
allasosaston käytön ja yhden vesijumpan ohjausmaksun /viikko.
Ensimmäisellä kerralla ostettaessa lisätään uimahallin korttimaksu 5€.
SENIORIKORTTI 110€ voimassa lukuvuoden (syys- ja kevätkauden)
Sisältö sama kuin SENIORIKORTTI 55€. Ensimmäisellä kerralla ostettaessa
lisätään uimahallin korttimaksu 5€.
Työkyvyttömyyseläkeläiset/
Erityisliikuntakortti_________________________________ 55,00€ syksy/kevät
Yhteys Riina Väkeväiseen
110,00€ koko vuosi
riina.vakevainen@pieksamaki.fi
+ korttimaksu 5€
tai 040 758 7073

MUUT KUNTOSALIT
Virtasalmen ja Jäppilän kuntosali________________ 50,00 €/vuosi/henkilö
Kesäkuntosali Virtasalmi/Jäppilä_________________ 20,00 €/kesä,
kesä-elokuu

ULKOLIIKUNTA
Keskuskenttä, Hiekanpään kenttä, Kontiopuiston koulun kenttä ja
Sinikellonkujan kenttä
Järjestöjen vakiovuorot ja tapahtumat ulkokentillä maksuttomia

Hiekanpään ulkopadel-kenttä
Padel-kenttä________________________________________ 15,00€/tunti
Ensilumenlatu
Ensilumenlatu päivälippu aikuinen _____________________ 10,00 €
Ensilumenlatu päivälippu alle 16-vuotias ________________ 5,00€
Ensilumenlatu kausilippu aikuinen ______________________ 60,00 €
Ensilumenlatu kausilippu alle 16-vuotias__________________ 30,00€
Keskuskentän kokoushuone___________________________ 8,00€ / tunti

Liikuntasalien hinnat ovat euroa per tunti.
Hinnat sisältävät alv:n 10% tai 24%.
Vuorojen peruutus vähintään 4 päivää ennen vuoroa.
Käyttämättömästä vuorosta peritään tuntihinta!

