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KUNTOILUMAKSUT
Liikuntapaikoilla on käytössä kuntoilumaksu. Yhdellä kerta- tai sarjalipulla pääsee kaikissa kaupungin liikuntapaikoissa joko kuntosalille, uimaan tai pelaamaan sulkapalloa.
Uintiin ja kuntosalille on myös erilliset kuukausikortit, jotka ovat voimassa 30 päivää ostohetkestä.
Kuntoilukortilla puolestaan ovat käytössä kaikki kaupungin liikuntapaikkojen kuntoilijoille tarkoitetut
palvelut kuten uinti, kuntosali ja sulkapallo. Kuukausikortit ovat henkilökohtaisia.

kertamaksu

AIKUINEN
5,50 €

sarjalippu 10kpl

45,00 € (á 4,50 €)

sarjalippu 50kpl

200,00 € (á 4,00 €)

ALERYHMÄ
3,20 €
25,00 € (á 2,50 €)
-

kuukausikortti uinti tai kuntosali

45,00 €

25,00 €

kuntoilukortti (kuukausi)

65,00 €

35,00 €

Sarjaliput ja kuukausikortit ladataan asiakkaan OuluCardille tai Walttikortille. Uuden kortin hinta on 3 euroa ja sen voi hankkia latauksen yhteydessä liikuntapaikan palvelupisteistä tai kaupungin yhteispalvelupisteistä.
Sarjalippujen käyttöpaikat: Oulun uimahalli (Raksila), Raatin uimahalli, Jatulin liikuntakeskus, Urheilutalo,
Linnanmaan liikuntahalli, Ouluhalli ja Oulunsalon liikuntakeskus.
Kuntosali kuukausikortin käyttöpaikat: Ouluhalli, Oulun uimahalli, Raatin uimahalli, Linnanmaan liikuntahalli, Urheilutalo, Jatulin liikuntakeskus ja Oulunsalon liikuntakeskus
Uinnin kuukausikortin käyttöpaikat: Oulun uimahalli, Raatin uimahalli ja Jatulin liikuntakeskus
Kuntoilukortin käyttöpaikat: Ouluhalli, Oulun uimahalli, Raatin uimahalli, Linnanmaan liikuntahalli, Urheilutalo, Jatulin liikuntakeskus ja Oulunsalon liikuntakeskus.

ALERYHMÄT
Kuntoilumaksuissa hinnat on jaoteltu aikuisten ja aleryhmien hintoihin. Aleryhmien maksuluokkaan kuuluvat:
opiskelijat (päätoimisesti ja palkatta yliopistossa, korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa opiskelevat, jotka eivät ole työssä vakinaisessa virassa tai vakinaiseen virkaan rinnastettavassa työsuhteessa).
työttömät (TE-toimiston verkkopalvelusta tulostettu, korkeintaan 2 kk vanha todistus tai viimeisin
työttömyyskorvauksen maksukuitti esitettävä palvelupisteessä)
eläkeläiset (alennus ei koske osa-aikaeläkkeellä olevia)
varusmiehet ja siviilipalvelusta suorittavat
lapset alle 16 vuotta
Alennukseen oikeuttava todistus on esitettävä aina lipun oston yhteydessä.

MAKSUTAVAT
Liikuntapaikkojen palvelupisteissä käyvät maksuvälineenä käteinen, luotto- ja pankkikortit sekä verovapaista maksuvälineistä Smartumin liikuntasetelit, Smartum-saldokortti, Tyky-setelit, Tyky-online, Edenredin
Virike-kortti sekä Epassin ja Eazybreakin mobiilimaksut.
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YLEISET EHDOT
ASIAKASRYHMÄT
Hinnaston maksuluokat ovat asiakasryhmittäin; kuntoilijat, urheiluseurat, muut ryhmät ja kaupallinen/ muu
käyttö.
KUNTOILIJAT
Kuntoilumaksuissa hinnat on jaoteltu aikuisten ja aleryhmien hintoihin. Aleryhmien maksuluokkaan kuuluvat opiskelijat, työttömät, eläkeläiset, varusmiehet ja siviilipalvelusta suorittavat ja lapset alle 16-vuotta.
URHEILUSEURAT
Urheiluseurojen hinnat koskevat oululaisia rekisteröityjä urheiluseuroja (ry). Urheiluseurojen maksuluokkaan kuuluvat myös erityisryhmien hinnastoon kuuluvat eläkeläis-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöt, sekä vammaisten palvelukodit ja – keskukset.
Lisäksi seuraavat ryhmät rinnastetaan (allasvuoroja lukuun ottamatta) hinnoissa urheiluseuroihin:
kansalaisopistojen ryhmät
oululaiset asukasyhdistykset
valtakunnallisten urheilujärjestöjen piiri- ja aluejärjestöt
Virpiniemen liikuntaopisto
Hinnoissa urheiluseuroihin rinnastetaan myös työttömät ja opiskelijat sekä ulkopaikkakuntien koululaiset.
Em. ryhmiä ei rinnasteta oululaisiin urheiluseuroihin alle 18-vuotiaiden maksuttomassa käytössä (katso 2
b).
MUUT RYHMÄT
Maksuluokkaan kuuluvat myös mm.
Osakeyhtiömuotoiset urheiluseurat
Yhdistykset (muuksi kuin urheiluseuraksi rekisteröidyt)
Ulkopaikkakuntien urheiluseurat
Työpaikkajoukkueet, yritykset
Rekisteröimättömät harrasteryhmät

MAKSUTON LIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÖ
Alle 18-vuotiaat
Alle 18-vuotiaille harjoitus- ja kilpailukäyttö on maksutonta. Kaikilla vuoroilla tulee olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö/ valvoja. Perumatta jätetystä vuorosta laskutetaan urheiluseurojen hintojen mukainen käyttömaksu. Yksilölajin harrastajat todistavat lajiharjoittelukortilla oikeuden maksuttomaan suorituspaikkojen
käyttöön.
a)

Maksuton suorituspaikkojen käyttöoikeus koskee ryhmien käyttöön määriteltyä, ennakkoon
varattua ja myönnettyä vuoroa.

b)

Ryhmien jäsenten tulee olla oululaisiin urheiluseuroihin kuuluvia tai urheiluseuroihin kuulumattomien oululaisten jäsenten muodostamia toiminnallisia ryhmiä.

c)

Kaikkien ryhmään kuuluvien jäsenten tulee täyttää ikäkriteeri (vaatimus ei koske valmennusja huoltohenkilöitä).

d)

Yksilölajien harrastajilla on mahdollisuus maksuttomaan harjoitteluun samoilla periaatteilla,
kuin ryhmillekin (alle 18-vuoden ikä, ennakkoon myönnetty harjoitusvuoro, ao. kauden harjoituspaikkaa koskien).
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e)

Yksilölajien harjoittelun erilaisesta luonteesta johtuen liikuntapalvelut tekee yksilölajien harrastajille yhtenäisen lajiharjoittelukortin, jolla harjoittelemaan tuleva pystyy todistamaan oikeuden maksuttomaan suorituspaikan käyttöön.

f)

Ilmaiskäytön piiriin kuuluvat koululaisten opetussuunnitelman mukaisten liikuntatuntien aikainen liikuntapaikkojen käyttö sekä ohjattujen päiväkotiryhmien liikuntapaikkojen käyttö,
jos se on yhteen sovitettavissa muun käytön kanssa.

g)

Maksuttomuus ei koske joukkueita joissa voi lajisääntöjen mukaan pelata myös aikuisia (aikuisten sarjat ja joukkueet joissa yläikäraja on yli 18 v).

h)

Maksuttomuus ei koske muuta normaalista harjoitus- tai kilpailukäytöstä poikkeavaa toimintaa, kuten näytökset, juhlat ym. tapahtumat. Niistä veloitetaan urheiluseurojen kilpailukäytön
mukaiset hinnat.

Yli 65-vuotiaiden ryhmät
Yli 65-vuotiaiden ryhmille liikuntatilojen käyttö on maksutonta arkisin klo 7.00–15.00 välisenä aikana.
§

Maksuton liikuntapaikkojen käyttöoikeus koskee ryhmien käyttöön määriteltyä, ennakkoon
varattua ja myönnettyä säännöllistä kausivuoroa.

§

Maksuttomuus ei koske liikuntapalveluiden ohjattuja ryhmiä.

§

Kaikkien ryhmään kuuluvien tulee täyttää ikäkriteeri (vaatimus ei koske ryhmän ohjaajia)

§

Ryhmien jäsenten tulee olla oululaisiin rekisteröityihin yhdistyksiin kuuluvia tai yhdistyksiin
kuulumattomien oululaisten jäsenten muodostamia toiminnallisia ryhmiä.

§

Perumatta jätetyistä vuoroista laskutetaan hinnaston mukainen käyttömaksu.

§

Kaikilla vuoroilla tulee olla nimettynä vastuuhenkilö.

§

Toiminnan turvallisuuden takaamiseksi tulee vastuuhenkilön täyttää varatun toiminnan ja liikuntapaikan edellyttämät osaamisvalmiudet.

Veteraanit
Sotiemme veteraanien liikuntasalien käyttövuorot ovat maksuttomia. Maksuttomuus ei koske ohjattuja
vuoroja.
Alle 5-vuotiaat
Alle 5-vuotias voi käyttää liikuntapaikkoja aikuisen mukana maksutta. Maksuttomuus ei koske ohjattuja
vuoroja.
Koulut, oppilaitokset ja päiväkodit
Ilmaiskäytön piiriin kuuluvat Oulun kaupungin päiväkodit, koulut, oppilaitokset sekä oululaiset yksityiset
päiväkodit, perhepäivähoitajien lapsiryhmät ja peruskouluun ja lukioon rinnastettavat Oulun koulut
Ilmaiskäyttö koskee opetussuunnitelman mukaisten liikuntatuntien aikaista käyttöä sekä kilpailutoimintaa.
Perhepäivähoitajan tulee esittää palvelupisteessä todistus siitä, että hän toimii perhepäivähoitajana.

HUIPPU-URHEILIJALIPUT
Huippu-urheilijan 10 kpl sarjalippu 15,00 €
Urheiluseurat anovat urheilijoille lippujen käyttöoikeuden kaupungin liikuntapalveluista. Oululaisten urheiluseurojen aktiiviurheilijoiden käyttöön tarkoitettujen sarjalippujen käyttöpaikkoja ovat: Ouluhalli, Oulun
uimahalli, Linnanmaan liikuntahalli, Urheilutalo, Raatin uimahalli, Jatulin liikuntakeskus ja Oulunsalon Liikuntakeskus.
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LIIKUNTAPAIKKOJEN HARJOITUS- JA KILPAILUVUOROJEN MAKSUPERIAATTEET
Myönnetyn vuoron saanut ryhmä on velvollinen suorittamaan harjoitus- ja kilpailuvuoroista voimassa
olevan hinnaston mukaisen käyttömaksun. Mikäli maksua ei suoriteta määräaikaan mennessä, on kaupungin liikuntapalveluilla oikeus perua tämä käyttövuoro. Maksuaika on 21 päivää.
Käyttäjällä on oikeus perua vuoronsa ilmoittamalla asiasta vähintään kolme päivää ennen ao. vuoroa
(perumisaika 3 vrk.). Ottelu- ja turnausvarausten perumisaika on seitsemän vuorokautta (7 vrk).
§

Mikäli myönnetty vuoro jätetään käyttämättä eikä asiasta ilmoiteta perumisajan sisällä, laskutetaan vuorosta hinnaston mukainen käyttömaksu. Tämä käyttömaksu koskee myös alle 18vuotiaiden vuoroja joita ei peruta perumisajan sisällä.

Mikäli myönnetyllä harjoitusvuorolla järjestetään ottelu- tai kilpailutapahtuma, laskutetaan harjoitusvuoroa kilpailukäytön mukaisesti.
Liikunta- ja pukeutumistiloissa tulee noudattaa siisteyttä, sotkeminen laskutetaan voimassa olevan
työhinnaston mukaisesti.

MUUT
Suurten kaupallisten yleisötapahtumien hinnat neuvotellaan tapauskohtaisesti erikseen.
Kaupallisissa tapahtumissa laskutettavaksi ajaksi lasketaan vuorokauden kaikki tunnit, jolloin tila on ko.
tapahtumaa varten varattu
Urheilutapahtumissa laskutettava aika on käytettävän tilan aukioloaikojen mukainen. Ottelu- ja kilpailutapahtumista veloitetaan myös valmisteluajalta kilpailukäytön hinta.
Kuntouttaja (ei avustaja) ja personal trainer normaali käyttömaksu. Vammaisavustajasta ei käyttömaksua. Kaupungin lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapeutit maksutta

Oulun kaupungin liikuntapalvelut pidättää oikeuden hinnastomuutoksiin.
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HEINÄPÄÄN JALKAPALLOHALLI
URHEILUSEURAT (sis. 10 % alv:n)
Harjoitus- ja ottelukäyttö
koko kenttä
2/3 kenttä
1/3 kenttä

60,00 € /h
40,00 € /h

juoksusuora

20,00 € /h

20,00 € /h

MUUT RYHMÄT (sis. 10 % alv:n)
Harjoitus- ja kilpailukäyttö
koko kenttä
2/3 kenttä
1/3 kenttä
juoksusuora

90,00 € /h
60,00 € /h
30,00 € /h
30,00 € /h

KAUPALLINEN/ MUU KÄYTTÖ (sis. 24 % alv:n)
Kokoushuone (vuokrataan vain liikuntapaikan käyttäjille)

15,00 /h
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JATULIN LIIKUNTAKESKUS
KUNTOILIJAT (sis. 10 % alv:n)
Aikuinen
kertamaksu
sarjalippu 10 kpl
sarjalippu 50 kpl
kuukausikortti, uinti tai kuntosali
kuntoilukortti (kuukausi) uusi tuote
Aleryhmät
kertamaksu
sarjalippu 10 kpl

5,50 €
45,00 €
á 4,50 €
200,00 €
á 4,00 €
45,00 €
65,00 €
3,20 €
25,00 €
á 2,50 €

kuukausikortti, uinti tai kuntosali

25,00 €

kuntoilukortti (kuukausi) uusi tuote

35,00 €

Seniorikortti 65+, oululaisille
OuluCard, sarjaliput, kuukausikortit ja seniorikortti ladataan asiakkaan kaupunkikortille (OuluCard tai Waltti).
perhe (2 aik.+1-2 lasta)

40,00 € /vuosi
3,00 € kpl

13,00 €

alle 5-v. aikuisen mukana maksuton
Opiskelijat liikuntatunnilla sekä ulkopaikkakuntalaiset koululaiset ja päiväkotilapset ryhmänä

1,50 €

URHEILUSEURAT (sis.10 % alv:n)
Harjoitus- ja kilpailukäyttö
allastilat
harjoituskäyttö (ei sisällä ratavarausta)
+ratavarausmaksu

20,00 €/h
10,00 € /h/rata

+monitoimiallas

10,00€ /h

Uimaseurojen perheuinti

60,00 € /h

liikuntasali, harjoituskäyttö
3/3 kenttä

30,00 € /h

2/3 kenttä

20,00 € /h

1/3 kenttä

10,00 € /h

liikuntasali, kilpailukäyttö

45,00 € /h

budosali

10,00 € /h

kuntosali

20,00 € /h

voimailusali

15,00 € /h
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MUUT RYHMÄT (sis. 10 % alv:n)
Harjoitus- ja kilpailukäyttö
allastilat
uintimaksut kuntoilijoiden käyttömaksun mukaan
+ratavarausmaksu
+monitoimiallas

20,00 € /h/rata
30,00 € /h

liikuntasali, harjoituskäyttö
3/3 kenttä

45,00 € /h

2/3 kenttä

30,00 € /h

1/3 kenttä

15,00 € /h

liikuntasali, kilpailukäyttö

60,00 € /h

budosali

20,00 € /h

kuntosali

30,00 € /h

voimailusali

30,00 € /h

KAUPALLINEN/ MUU KÄYTTÖ (Sis. 24 % alv:n)
koko halli (uimahallin tilat)

200,00 €/h

allastilat

150,00 €/h

Takkahuone + sauna

30,00 €/h

Takkahuone

20,00 €/h

Tilaussauna

20,00 €/h

liikuntasali

120,00 €/h

kokoushuone

20,00 €/h

vuokrattavat tuotteet
Pyyheliina

3,00 €

Uima-asu

3,00 €
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KASTELLIN MONITOIMITALO
URHEILUSEURAT (sis.10 % alv:n)
Harjoituskäyttö
Kilpasali A
koko sali

45,00 € /h

2/3 kenttä

30,00 € /h

1/3 kenttä

15,00 € /h

Liikuntasali B
koko sali

30,00 € /h

2/3 kenttä

20,00 € /h

1/3 kenttä

10,00 € /h

Liikuntasali C
koko sali

20,00 € /h

puoli salia

10,00 € /h

Kuntosali

20,00 €/h

Kilpailukäyttö
Kilpasali A

60,00 € /h

Liikuntasali B

45,00 € /h

Liikuntasali C

30,00 € /h

MUUT RYHMÄT (sis.10 % alv:n)
Harjoituskäyttö
Kilpasali A
koko sali

60,00 € /h

2/3 kenttä

40,00 € /h

1/3 kenttä

20,00 € /h

Liikuntasali B
koko sali

45,00 € /h

2/3 kenttä

30,00 € /h

1/3 kenttä

15,00 € /h

Liikuntasali C
koko sali

30,00 € /h

puoli salia

15,00 € /h

Kuntosali

30,00 €/h

Kilpailukäyttö
Kilpasali A

75,00 € /h

Liikuntasali B

60,00 € /h

Liikuntasali C

45,00 € /h

KAUPALLINEN/ MUU KÄYTTÖ (Sis. 24 % alv:n)
A-sali

150,00 € /h
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KASARMIN LIIKUNTASALI
URHEILUSEURAT (Sis. 10 % alv:n)
Harjoitus- ja kilpailukäyttö
palloilusali

24,00 € /h

voimailusali

15,00 € /h

MUUT RYHMÄT (Sis. 10 % alv:n)
Harjoitus- ja kilpailukäyttö
palloilusali

36,00 € /h

voimailusali

24,00 € /h
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KOULUJEN LIIKUNTASALIT
Seuraavien koulujen liikuntasalien toiminnassa noudatetaan liikuntapalveluiden vahvistettuja vuoronjakoperiaatteita ja hinnaston yleisiä ehtoja. Näiden salien yksikköhinnat ovat muista koulusalien
hinnoista poiketen tuntihintoja.

Hiukkavaaratalon liikuntasali
Rajakylän yläkoulu b-sali

URHEILUSEURAT (sis. 10 % alv:n)
Harjoitus- ja kilpailukäyttö
koko sali
1/2 kenttä
1/4 kenttä

40,00 € /h
20,00 € /h
10,00 € /h

MUUT RYHMÄT (sis. 10 % alv:n)
Harjoitus- ja kilpailukäyttö
koko sali
1/2 kenttä
1/4 kenttä

60,00 € /h
30,00 € /h
15,00 € /h
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LIIKUNTAHALLI VORELLI
KUNTOILIJAT (sis. 10 % alv:n)
KUNTOSALI
Aikuinen kausikortti
kausikortti 1 kk

25,00 €

kausikortti 3 kk

50,00 €

kausikortti 6 kk

75,00 €

Aleryhmät
kausikortti 1 kk

20,00 €

kausikortti 3 kk

40,00 €

kausikortti 6 kk

60,00 €

SULKAPALLOKENTTÄ kausimaksu syys-/kevätkaudelle
Aikuinen (1 tunti/viikko)

60,00 €

Aleryhmä (1 tunti/viikko)

40,00 €

URHEILUSEURAT (sis. 10 % alv:n)
Harjoituskäyttö
liikuntasalin kausimaksu syys-/kevätkaudelle (1 tunti/viikko)
2/2 kenttä

120,00 €

1/2 kenttä

60,00 €

liikuntasalin kausimaksu kesäkaudelle (1 tunti/viikko)
2/2 kenttä (1 tunti/viikko)

60,00 €

1/2 kenttä (1 tunti/viikko)

30,00 €

MUUT RYHMÄT (sis. 10 % alv:n)
Harjoituskäyttö
liikuntasalin kausimaksu syys-/kevätkaudelle (1 tunti/viikko)
2/2 kenttä

180,00 €

1/2 kenttä

90,00 €

liikuntasalin kausimaksu kesäkaudelle (1 tunti/viikko)
2/2 kenttä

90,00 €

1/2 kenttä

45,00 €

KAUPALLINEN/ MUU KÄYTTÖ (sis. 24 % alv:n)
kaupallinen käyttö tai muu tapahtuma
liikuntatapahtuma tai kilpailukäyttö

20,00 € /h
8,00 €/ h
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LINNANMAAN JÄÄHALLI
URHEILUSEURAT (sis. 10 % alv:n)
Harjoitus- ja kilpailukäyttö
kaukalo

80,00 € /h

MUUT RYHMÄT (sis. 10 % alv:n)
Harjoitus- ja kilpailukäyttö
kaukalo

120,00 € /h
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LINNANMAAN LIIKUNTAHALLI
KUNTOILIJAT (sis.10 % alv:n)
Aikuinen
kertamaksu

5,50 €
45,00 €
á 4,50 €
200,00 €
á 4,00 €
45,00 €

sarjalippu 10 kpl
sarjalippu 50 kpl
kuukausikortti, kuntosali
kuntoilukortti (kuukausi) uusi tuote

65,00 €

Aleryhmät
kertamaksu

3,20 €
25,00 €
á 2,50 €

sarjalippu 10 kpl
kuukausikortti, kuntosali

25,00 €

kuntoilukortti (kuukausi) uusi tuote

35,00 €

Seniorikortti 65+, oululaisille

40,00 € /vuosi

OuluCard, sarjaliput, kuukausikortit ja seniorikortti ladataan
asiakkaan kaupunkikortille (OuluCard tai Waltti).
sulkapallo (tunti/hlö)

3,00 € kpl

kertamaksu, sarjalippu tai kuntoilukortti

URHEILUSEURAT (sis.10 % alv:n)
Harjoituskäyttö
palloilusali
3/3 kenttä

30,00 € /h

2/3 kenttä

20,00 € /h

1/3 kenttä

10,00 € /h

kuntosali

20,00 € /h

telinevoimistelualue

15,00 € /h

musiikkiliikuntasali

15,00 € /h

Kilpailukäyttö
palloilusali

45,00 € /h

1/3 kenttä

15,00 €/h

telinevoimistelualue

15,00 € /h

MUUT RYHMÄT (sis. 10 % alv:n)
Harjoituskäyttö
palloilusali
3/3 kenttä

45,00 € /h

2/3 kenttä

30,00 € /h

1/3 kenttä

15,00 € /h

kuntosali

30,00 € /h
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telinevoimistelualue

30,00 € /h

musiikkiliikuntasali

30,00 € /h

Kilpailukäyttö
palloilusali

60,00 € /h

telinevoimistelualue

30,00 € /h

KAUPALLINEN/ MUU KÄYTTÖ (sis. 24 % alv:n)
palloilusali

120,00 € /h

kuntosali

40,00 € /h

musiikkiliikuntasali

40,00 € /h

kokoushuone (vuokrataan vain liikuntapaikan käyttäjille).

10,00 € /h

vuokrattavana
Sulkapallomaila

2,00 €

myytävänä
Sulkapallo

3,00 €
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OULUHALLI
KUNTOILIJAT (sis. 10 % alv:n)
Aikuinen
kertamaksu

5,50 €
45,00 €
á 4,50 €
200,00 €
á 4,00 €
45,00 €

sarjalippu 10 kpl
sarjalippu 50 kpl
kuukausikortti, kuntosali
kuntoilukortti (kuukausi) uusi tuote

65,00 €

Aleryhmät
kertamaksu

3,20 €
25,00 €
á 2,50 €

sarjalippu 10 kpl
kuukausikortti, kuntosali

25,00 €

kuntoilukortti (kuukausi) uusi tuote

35,00 €

Seniorikortti 65+, oululaisille

40,00 € /vuosi

OuluCard, sarjaliput, kuukausikortit ja seniorikortti ladataan
asiakkaan kaupunkikortille (OuluCard tai Waltti).
sulkapallo (tunti/hlö)

3,00 € kpl

kertamaksu, sarjalippu tai kuntoilukortti

URHEILUSEURAT (sis. 10% alv:n)
Harjoitus- ja kilpailut
palloilualue
3/3 kenttä

60,00 €/ h

2/3 kenttä

40,00 €/ h

1/3 kenttä

20,00 €/ h

yleisurheilualue

60,00 €/ h

osa yleisurheilualueesta

20,00 €/h/ryhmä

sähly-, koripallo- ja lentopallokenttä
Kenttämaksu

15,00 €/ h

telinevoimistelualue

15,00 €/ h

MUUT RYHMÄT (sis.10% alv:n)
Harjoitus- ja kilpailut
palloilualue
3/3 kenttä

90,00 €/ h

2/3 kenttä

60,00 €/h

1/3 kenttä

30,00 €/h
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yleisurheilualue

kuntoilumaksu/hlö

sähly-, koripallo- ja lentopallokenttä
Kenttämaksu
telinevoimistelualue
koko halli

20,00 €/h
30,00 € /h
180,00 €/h

KAUPALLINEN/ MUU KÄYTTÖ (sis. 24% alv:n)
Ajalla 15.4 – 15.10 ja 16.10.–23.12.
(pe klo 22 - su klo 14)

225,00 €/h, vähintään
5400 €/tapahtuma

Urheilukaudella Ouluhallia luovutetaan muuhun kuin urheilutoimintaan vain hyvin painavin perustein. Tällaisia perusteita ovat esim. sellaiset tapahtumat, jossa Oulun kaupunki on tapahtumaan nähden huomattavan tärkeänä järjestäjänä tai mikäli tapahtuma muutoin kaupungin
kannalta on tärkeä.
Mikäli hallia luovutetaan urheilukaudella muuhun kuin urheilutarkoitukseen, sovelletaan voimassa olevan hinnaston mukaisia käyttömaksuja. Messukaudella sekä poikkeustapauksissa urheilukaudella messu- ja näyttelytoimintaan hallia luovutettaessa, hallia luovutetaan vain kokonaisuudessaan (hallin osavuokrauksesta luovutaan).
Suurkäyttäjäalennus
Suurkäyttäjäalennuksen saa kaupallisen käytön järjestäjä joka järjestää kalenterivuoden aikana
vähintään kaksi tapahtumaa. Alennus on -10 % vuokrasta. Alennus huomioidaan koko kalenterivuoden tapahtumista, lukuun ottamatta ensimmäistä tapahtumaa, josta vuokra on hinnaston
mukainen.
Varausmaksu
Kaupallisen käytön järjestäjältä peritään sitovan varauksen tekemisestä 1000 euron varausmaksu. Maksu huomioidaan hyvityksenä tapahtuman lopullisen vuokranmaksun yhteydessä.

kokoushuone
Pieni (vuokrataan vain liikuntapaikan käyttäjille)

15,00 €/h

Iso

30,00 €/h

vuokrattavat tuotteet
Sulkapallomaila

2,00 €

myytävänä
Sulkapallo

3,00 €

MONITOIMIAUKIO
Käyttömaksu

40,00 €/h
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OULUNSALON LIIKUNTAKESKUS
KUNTOILIJAT (sis. 10% alv:n)
Aikuinen
kertamaksu

5,50 €
45,00 €
á 4,50 €
200,00 €
á 4,00 €

sarjalippu 10 kpl
sarjalippu 50 kpl
kuukausikortti, kuntosali

45,00 €

kuntoilukortti (kuukausi) uusi tuote

65,00 €

Aleryhmät
kertamaksu

3,20 €
25,00 €
á 2,50 €

sarjalippu 10 kpl
kuukausikortti, kuntosali

25,00 €

kuntoilukortti (kuukausi) uusi tuote

35,00 €

Seniorikortti 65+, oululaisille

40,00 € /vuosi

OuluCard, sarjaliput, kuukausikortit ja seniorikortti ladataan
asiakkaan kaupunkikortille (OuluCard tai Waltti).

3,00 € kpl

Opiskelijat liikuntatunnilla sekä ulkopaikkakuntalaiset koululaiset ja päiväkotilapset ryhmänä

1,50 €

sulkapallo (tunti/hlö)

kertamaksu, sarjalippu tai kuntoilukortti

URHEILUSEURAT (sis. 10% alv:n)
Harjoitus- ja kilpailukäyttö
liikuntasali 1

30,00 € /h

liikuntasali 2

15,00 € /h

kuntosali

20,00 € /h

peilisali

15,00 € /h

monitoimisali (ent. pesäsali)

15,00 € /h

jäähalli

80,00 €/ h

MUUT RYHMÄT (sis. 10% alv:n)
Harjoitus- ja kilpailukäyttö
liikuntasali 1

45,00 € /h

liikuntasali 2

30,00 € /h

kuntosali

30,00 € /h

peilisali

30,00 € /h

monitoimisali (ent. pesäsali)

30,00 € /h

jäähalli

120,00 €/ h
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KAUPALLINEN/ MUU KÄYTTÖ (sis. 24 alv:n)
liikuntasali (osa 1 ja 2)

120,00 € /h

peilisali

40,00 € /h

kokoushuone

30,00 €/h

vuokrattavat tuotteet
Sulkapallomaila

2,00 €

myytävänä
Sulkapallo

3,00 €
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OULUN UIMAHALLI

Judo-, nyrkkeily- ja liikuntasalin yksittäiset käyttäjät kuntoilumaksulla tai kuntoilukortilla

KUNTOILIJAT (sis. 10% alv:n)
Aikuinen
kertamaksu

5,50 €
45,00 €
á 4,50 €
200,00 €
á 4,00 €
45,00 €

sarjalippu 10 kpl
sarjalippu 50 kpl
kuukausikortti, uinti tai kuntosali
kuntoilukortti (kuukausi) uusi tuote

65,00 €

Aleryhmät
kertamaksu

3,20 €
25,00 €
á 2,50 €

sarjalippu 10 kpl
kuukausikortti, uinti tai kuntosali

25,00 €

kuntoilukortti (kuukausi) uusi tuote

35,00 €

Seniorikortti 65+, oululaisille

40,00 € /vuosi

OuluCard, sarjaliput, kuukausikortit ja seniorikortti ladataan asiakkaan kaupunkikortille (OuluCard tai Waltti).

3,00 € kpl

perhe (2 aik.+1-2 lasta)
alle 5-v. aikuisen mukana maksuton
Opiskelijat liikuntatunnilla sekä ulkopaikkakuntalaiset koululaiset ja päiväkotilapset ryhmänä

13,00 €
1,50 €

URHEILUSEURAT (sis.10% alv:n)
Harjoituskäyttö
allastilat
Allasvuoro (ei sisällä rata- eikä allasvarausta)
+ ratavarausmaksu

20,00 €/h
10,00 € /h/25 m rata

+ monitoimiallas

15,00 € /h

Uimaseurojen perheuinti

75,00 € /h

kuntosali

20,00 € /h

judosali

15,00 € /h

nyrkkeilysali

15,00 € /h

liikuntasali

15,00 € /h

Kilpailukäyttö
allastilat
Allasvuoro (ei sisällä rata- eikä allasvarausta)
+ allastilat, kaikki altaat
+ allasmaksu
+ ratavarausmaksu

25,00 € /h
200,00 € /h
50,00 € /allas/h
12,00 € /h/25 m rata

judosali

20,00 € /h

nyrkkeilysali

20,00 € /h
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MUUT RYHMÄT (sis. 10% alv:n)
Ryhmien uintimaksut, kuntoilumaksu /hlö
+ ratavarausmaksu

20,00 € /h

+monitoimiallas

30,00 € /h

judosali

30,00 € /h

nyrkkeilysali

30,00 € /h

kuntosali

30,00 € /h

liikuntasali

30,00 € /h

KAUPALLINEN/ MUU KÄYTTÖ (sis. 24% alv:n)
saunakabinetti (vuokrataan vain liikuntapaikan käyttäjille)

30,00 €/h

kokoushuone /II-kerros

20,00 €/h

kokoushuone / kellarikerros (vuokrataan vain liikuntapaikan käyttäjille)

15,00 €/h

vuokrattavat tuotteet
Pyyheliina

3,00 €

Uima-asu

3,00 €
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OULUN URHEILUTALO
KUNOILIJAT (sis. 10% alv:n)
Aikuinen
kertamaksu
sarjalippu 10 kpl
sarjalippu 50 kpl
kuukausikortti, kuntosali
kuntoilukortti (kuukausi) uusi tuote

5,50 €
45,00 €
á 4,50 €
200,00 €
á 4,00 €
45,00 €
65,00 €

Aleryhmät
kertamaksu
sarjalippu 10 kpl
kuukausikortti, kuntosali
kuntoilukortti (kuukausi) uusi tuote
Seniorikortti 65+, oululaisille
OuluCard, sarjaliput, kuukausikortit ja seniorikortti ladataan
asiakkaan kaupunkikortille (OuluCard tai Waltti).
Opiskelijat liikuntatunnilla sekä ulkopaikkakuntalaiset koululaiset ja päiväkotilapset ryhmänä

3,20 €
25,00 €
á 2,50 €
25,00 €
35,00 €
40,00 € /vuosi
3,00 € kpl
1,50 €

URHEILUSEURAT (sis. 10% alv:n)
Harjoituskäyttö
palloilusali
3/3 kenttä

30,00 € /h

2/3 kenttä

20,00 € /h

1/3 kenttä

10,00 € /h

peilisali

15,00 € /h

kuntosali

20,00 € /h

Kilpailukäyttö
palloilusali

45,00 € /h

MUUT RYHMÄT (sis. 10% alv:n)
Harjoituskäyttö
palloilusali
3/3 kenttä

45,00 € /h

2/3 kenttä

30,00 € /h

1/3 kenttä

15,00 € /h

peilisali

30,00 € /h

kuntosali

30,00 € /h
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Kilpailukäyttö
palloilusali

60,00 € /h

KAUPALLINEN/ MUU KÄYTTÖ (sis. 24 % alv:n)
palloilusali

120,00 € /h

peilisali

40,00 € /h

kuntosali

40,00 € /h
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OULUN JÄÄHALLI

Osakeyhtiömuotoisen urheiluseuran kilpailu-/ottelukäytöstä veloitetaan urheiluseurojen kilpailukäytön mukainen hinta.

URHEILUSEURAT (sis.10% alv:n)
Harjoituskäyttö
Talvikausi

90,00 € /h

Kesäkausi (1.5. – 30.6.), ilman jäätä

20,00 € /h

Kilpailukäyttö
maaottelut
Jääkiekko M
Jääkiekko N / Juniorit
Kaukalopallo M / N

8410,00 € /ottelu
1250,00 € /ottelu
1250,00 € /ottelu

Liiga
Jääkiekko, miehet
Jääkiekko harj.peli
muut ottelut ja kilpailut

2500,00 € /ottelu
1250,00 € /ottelu
90,00 € /h

MUUT RYHMÄT (sis.10% alv:n)
Harjoitus- ja kilpailukäyttö
Talvikausi
Kesäkausi,(1.5. – 30.6.) ilman jäätä

120,00 € /h
30,00 € /h

KAUPALLINEN/ MUU KÄYTTÖ (sis.24% alv:n)
225,00 €/h, väh. 5400 € tapahtuma
koko halli
Varausmaksu
Kaupallisen käytön järjestäjältä peritään sitovan varauksen tekemisestä
1000 euron varausmaksu. Maksu huomioidaan hyvityksenä tapahtuman
lopullisen vuokranmaksun yhteydessä.
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PALOLAITOKSEN LIIKUNTASALI
URHEILUSEURAT (sis. 10 % alv:n)
Harjoituskäyttö
palloilusali

24,00 € /h

MUUT RYHMÄT (sis. 10 % alv:n)
Harjoituskäyttö
palloilusali

36,00 € /h
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RAATIN UIMAHALLI
KUNTOILIJAT (sis. 10% alv:n)
Aikuinen
kertamaksu

5,50 €
45,00 €
á 4,50 €
200,00 €
á 4,00 €

sarjalippu 10 kpl
sarjalippu 50 kpl
kuukausikortti, kuntosali tai uinti

45,00 €

kuntoilukortti (kuukausi) uusi

65,00 €

Aleryhmät
kertamaksu

3,20 €
25,00 €
á 2,50 €
25,00 €
35,00 €

sarjalippu 10 kpl
kuukausikortti, kuntosali tai uinti
kuntoilukortti (kuukausi) uusi
Seniorikortti 65+, oululaisille

40,00 € /vuosi

OuluCard, sarjaliput, kuukausikortit ja seniorikortti ladataan
kaupunkikortille (OuluCard tai Waltti).
perhe (2 aik.+1-2 lasta)
alle 5-v. aikuisen mukana maksuton
Opiskelijat liikuntatunnilla sekä ulkopaikkakuntalaiset koululaiset ja päiväkotilapset ryhmänä
sulkapallo (tunti/hlö)

3,00 € kpl
13,00 €
1,50 €

kertamaksu, sarjalippu tai kuntoilukortti

URHEILUSEURAT (sis. 10% alv:n)
Harjoitus- ja kilpailukäyttö
allastilat
Harjoituskäyttö (ei sisällä ratavarausta)
+ratavarausmaksu

20,00 € /h
10,00 € /h/rata

liikuntasali

24,00 € /h

½ salia

12,00 € /h

kuntosali

20,00 € /h

katsomon käytävä

6,00 € /h

MUUT RYHMÄT (sis. 10% alv:n)
Harjoitus- ja kilpailukäyttö
Allastilat
Ryhmien uintimaksut, kuntoilumaksu/hlö
+ratavarausmaksu

20,00 € /h

liikuntasali

36,00 € /h

½ salia

18,00 € /h

kuntosali

30,00 € /h

katsomon käytävä

12,00 € /h
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KAUPALLINEN/ MUU KÄYTTÖ (sis. 24 % alv:n)
kokoushuone

20,00 € /h

vuokrattavat tuotteet
Pyyheliina

3,00 €

Uima-asu

3,00 €

Sulkapallomaila

2,00 €

myytävänä
Sulkapallo

3,00 €

28

TOPPILAN LIIKUNTATALO
URHEILUSEURAT (sis. 10% alv:n)
Harjoitus- ja kilpailukäyttö
Telinevoimistelu

15,00 € /h

balettitila

15,00 € /h

MUUT RYHMÄT (sis. 10% alv:n)
Harjoitus- ja kilpailukäyttö
Telinevoimistelu

30,00 € /h

balettitila

30,00 € /h
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VÄRTÖN LIIKUNTAHALLI
URHEILUSEURAT (sis. 10% alv:n)
Harjoitus- ja kilpailukäyttö
salibandysali

24,00 € /h

tanssisali

24,00 € /h

kamppailusali
kokosali

24,00 € /h

1/2 salia

12,00 € /h

kuntosali

20,00 € /h

MUUT RYHMÄT (sis. 10% alv:n)
Harjoitus- ja kilpailukäyttö
salibandysali

36,00 € /h

tanssisali

36,00 € /h

kamppailusali
kokosali

36,00 € /h

1/2 salia

18,00 € /h

kuntosali

30,00 € /h
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LIIKUNTAKESKUKSET
Pesäpallostadion
URHEILUSEURAT (sis. 10 % alv:n)
Harjoituskäyttö
35,00 € /h
Kilpailukäyttö
Superpesis, miehet

400,00 € /ottelu

Ykköspesis, miehet

300,00 €/ottelu

muut ottelut/kilpailut

35,00 €/ h

MUUT RYHMÄT (sis. 10 % alv:n)
Harjoitus-/kilpailukäyttö
Superpesis, miehet

1000,00 € /ottelu

Ykköspesis, miehet

600,00€ /ottelu

Harjoituskäyttö ja muut ottelut

75,00 € /h

KAUPALLINEN/ MUU KÄYTTÖ (sis. 24 % alv:n)
225,00 €/h, vähintään 5400,00 € tapahtuma
Varausmaksu
Kaupallisen käytön järjestäjältä peritään sitovan varauksen tekemisestä 1000
euron varausmaksu joka peritään kuluvan ja seuraavan vuoden varauksista.
Maksu huomioidaan hyvityksenä tapahtuman lopullisen vuokranmaksun yhteydessä.
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Raksilan tekojääkenttä
URHEILUSEURAT (sis. 10% alv:n)
Harjoituskäyttö
35,00 €/h
Kilpailukäyttö

Jääpalloliiga, miehet

150,00 €/ottelu

Maaottelut

600,00 €/ottelu

Muut ottelut/kilpailut

35,00 € /h

MUUT RYHMÄT (sis. 10 % alv:n)
Harjoituskäyttö/kilpailut
75,00 €/h

KAUPALLINEN/ MUU KÄYTTÖ (sis. 24 % alv:n)
150,00 €/h
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Raatin liikuntakeskus

Osakeyhtiömuotoisen urheiluseuran kilpailu-/ottelukäytöstä veloitetaan urheiluseurojen kilpailukäytön
mukainen hinta.

URHEILUSEURAT sis. 10% alv:n
Harjoituskäyttö
Stadionkenttä

60,00 €/h

Tekonurmi

20,00 €/h

Kilpailukäyttö
Kv. jalkapallo-ottelut

2000,00 €/ottelu

Veikkausliiga, ottelut

800,00 €/ottelu

Ykkönen

400,00 €/ottelu

Muut ottelut
Kv. yleisurheilukisat

60,00 €/tunti
2000,00 €/vrk

Kansalliset yleisurheilukisat

800,00 €/vrk

Muut yleisurheilukisat

60,00 €/tunti

Tekonurmi/luistelualue

20,00 €/h

Liikuntakeskuksen sisätilat oheistilana

1200 € vrk

MUUT RYHMÄT (sis. 10 % alv:n)
Harjoituskäyttö/kilpailut
Stadionkenttä

90,00 €/h

Tekonurmi

30,00 €/h

KAUPALLINEN/ MUU KÄYTTÖ (sis. 24 % alv:n)
Stadionkenttä

225,00 € /h, vähintään 5400,00 €/tapahtuma

Tekonurmi /luistelualue
100,00 € /h
Varausmaksu
Kaupallisen käytön järjestäjältä peritään sitovan varauksen tekemisestä 1000 euron varausmaksu joka peritään kuluvan ja seuraavan vuoden varauksista. Maksu huomioidaan hyvityksenä tapahtuman lopullisen vuokranmaksun yhteydessä. Luonnonnurmikentän hintaan sisältyy liikuntapalveluiden omistamien suojalevyjen käyttö. Tapahtuman järjestäjän kustannettavaksi jää levyjen kuljetukset sekä asentaminen ja niiden poistaminen.
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Castrenin urheilukeskus
URHEILUSEURAT (sis. 10% alv:n)
Harjoituskäyttö
Tekonurmi
Jääkiekkokaukalo

20,00 €/h
150,00 €/kausi/vuoro
tai yksittäinen vuoro 15,00 €/h

Kilpailukäyttö
Vaahteraliiga, ottelut

300,00 €/ottelu

Naisten liiga /1-div ottelut

100,00 €/ottelu

Muut ottelut

30,00/h

MUUT RYHMÄT (sis. 10% alv:n)
Harjoitus- ja kilpailukäyttö
Tekonurmi
Jääkiekkokaukalo

30,00 €/h
150,00 €/kausi/vuoro
tai yksittäinen vuoro 15,00 €/h

KAUPALLINEN/ MUU KÄYTTÖ (sis. 24 % alv:n)
Tekonurmi

150,00 € /h
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Virpiniemen liikuntakeskus
(Hinnat sisältävät 10% alv:n)
Yläsali
Urheiluseurat
Muut ryhmät

12€/h
24€/h

72€/päivä
144€/päivä

Kilpailutilat
Urheiluseurat
Muut ryhmät

24€/päivä
48€/päivä

Puku- ja pesutilat
Urheiluseurat
Muut ryhmät

6€/h
12€/h

+ sauna 12€/h
+ sauna 18€/h

Latumaksu
Urheiluseurat
Muut ryhmät

ei maksua
25€/päivä

Kaikki ylämajan tilat (+latumaksu)
Urheiluseurat
Muut ryhmät

84€/3h
168€/3h

120€/päivä
240€/päivä

Ajanottolaitteiston käyttömaksu
Urheiluseurat
Muut ryhmät

Järjestäjällä on vastuu kilpailujen ajanotosta.

240€/päivä
300€/päivä
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MUUT LIIKUNTAKESKUKSET JA ULKOLIIKUNTAPAIKAT

Heinäpää, Lintula, Maikkula, Niittyaro, Pateniemi, Talvikkipuisto, Kaakkuri, Hovinsuo, Haukiputaan keskuskenttä,
Kiimingin urheilukeskus (kk), Pitkäkankaan urheilupuisto ja Oulunsalon kirkonkylän kenttä, Huuhakajanpuisto,
Länsituulen kenttä, Hiirosen kenttä sekä muut urheilukentät.

URHEILUSEURAT (sis. 10 % alv:n)
Harjoitus- ja kilpailukäyttö
Nurmikentät

25,00 €/ h

Tekonurmi

20,00 €/h

Jääkenttä

20,00 €/h

Jääkiekkokaukalo
Murske- ja asfalttikentät + jääkiekkokaukalot kesällä yleisurheilualueet

150,00 €/kausi/vuoro
tai yksittäinen vuoro 15,00 €/h
10,00 € /h

MUUT RYHMÄT (sis. 10 % alv:n)
Harjoitus- ja kilpailukäyttö
Nurmikentät

40,00 €/ h

Tekonurmi

30,00 €/h

Jääkenttä

30,00 €/h

Jääkiekkokaukalo
Murske ja asfalttikentät + jääkiekkokaukalot
kesällä yleisurheilualueet

150,00 €/kausi/vuoro
tai yksittäinen vuoro 15,00 €/h
10,00 €/ h

KAUPALLINEN/ MUU KÄYTTÖ (sis. 24 % alv:n)
Nurmi- ja tekonurmikentät

100,00 € /h

Murskekentät

35,00 € /h

Uimarannat

25,00 €/ h
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YLIKIIMINGIN ALUEEN LIIKUNTAPAIKAT
Pylkönahon hiihtomaja
URHEILUSEURAT (sis. 10 % alv:n)
0-6 tuntia
yli 6 tuntia

maksuton
27,00 €/ vrk

MUUT RYHMÄT (sis. 10 % alv:n)
0-3 tuntia
yli 3 tuntia

27,00 €/ varaus
37,00 €/ vrk

KAUPALLINEN JA MUU KÄYTTÖ (sis. 24 % alv:n)
Kaupallinen käyttö
1 tunti
1 vrk

15,00 € /h
50,00 € / vrk

Muu käyttö (sisältää keittiökaluston ja astiaston käytön)
0-6 tuntia
1 vrk

27,00 €/varaus
50,00 € / vrk

Kuntosali
kaudet 1.3.–31.8. ja 1.9. – 28.2.
seniorikortti 65+, oululaisille

35,00 €/kausi
40,00 €/ vuosi
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OHJAUS- JA OPETUSPALVELUT
Vesiliikunta (hinnat sisältävät 10 % alv:n)
uimakoulut (5h)
uimakoulut (10h)
Päiväkoti- ja koululaisryhmät (ulkopaikkakuntalaiset)
Oulun uimahalli, Raatin uimahalli

Aikuinen

35,00 €

Lapsi

25,00 €

Lapsi

50,00 €

1,50 € / hlö

ohjausmaksu (tilattu ohjaus)

40,00 €/h/ohjaaja
(minimiveloitus 40,00 €)

vauvauinti

kerta- tai sarjalippu/hlö

1-2 vuotiaiden uintiryhmä

kerta- tai sarjalippu/hlö

Liikuntaryhmät (hinnat sisältävät 10 % alv:n)
Liikuntaryhmän kausimaksu
Käyntikerran voi maksaa käynnin yhteydessä joko kertamaksuna tai sarjalipulla. Kuntoilumaksujen hinnat sivulla 2.
Ohjaus sisältyy hintaan.

Kuntoilumaksu/ käyntikerta

Ohjausryhmät, liikuntapaikoissa, joissa ei ole palvelupistettä.
Kausimaksu
Lyhytkurssit (10 kertaa tai alle)

30,00 € /kausi
20,00 €/kurssi

Kesäfiiliskurssit

20,00 €/kurssi

lasten liikuntaryhmät, kausi- ja leirimaksut (kesäfiilis ja
vikkelät vekarat)
Kuperkeikkaliikunta, Ouluhalli
ohjausmaksu (tilattu ohjaus)

50,00 €/hlö
5,00 €/perhe
40,00 €/h/ohjaaja
(minimiveloitus 40,00 €)

Muut (hinnat sisältävät 10 % alv:n)
Testaukset
Inbody

20,00 €

Polkupyöräergo

40,00 €

Inbody ja polkupyöräergo pakettihinta

50,00 €

Kuntosaliohjelma, moniste (hinta sis. alv 24 %)

1,00 € / kpl
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MUUT MAKSUT
Kopiot (sis.24% alv:n)

0,10 € yksipuoliset

Työpalvelu (sis.24% alv:n)

Kuuluttamovaunu, vuokraan sis. vahvistin, mikrofoni, kasettisoittimen (sis.24% alv:n)

0,15 € kaksipuoliset
50,00 €/ tunti

100 €/vrk

Talviuintimaksu 1.9. -31.5. (sis.10 % alv:n)
aikuiset

30,00 €/ kausi

Aleryhmät; eläkeläiset, opiskelijat, työttömät

15,00 €/ kausi

alle 18-vuotiaat ja seniorikorttilaiset maksutta
Kausimaksulla avaimen saa käyttöönsä maksupäivästä vuodeksi eteenpäin (ei käytössä
kesäkaudella). Kadonneesta kulkulätkästä veloitamme 10 euron maksun.
Kilpailu- ja ottelutapahtumien väline- ja kalustovuokraushinnat sovitaan tapauskohtaisesti.

