LIIKUNTATOIMEN VUOKRAT JA MAKSUT
Liikuntalaitosten, -rakennusten, -alueiden sekä välineiden vuokrat ja maksut.
Vuokrauksen yleiset ohjeet ja perusteet:
Liikuntatoimen vuokraukset hoidetaan pääsääntöisesti
asiakaspalvelupisteestä (ei hiihtokeskus).
Hyvinvointilautakunta päättää vuosittain harjoitusvuoroista,
käyttömaksuista, vuokravapauksista ym. toimintaan liittyvistä
periaatteellisista asioista.
Mikäli seura, yhteisö tai yksityishenkilö jättää vuoronsa käyttämättä eikä sitä ole
peruttu asiakaspalvelupisteeseen vähintään kahta vuorokautta ennen, peritään
normaali vahvistettu vuokra.
Mikäli joidenkin tilaisuuksien kestoaika tms. ei ole suhteessa perittävään vuokraan, voi
liikuntatoimi harkintansa mukaan joko alentaa tai korottaa vuokraa.
Jos jonkin tilan tms. osalta ei ole määritelty ulkopaikkakunta-laisilta perittävän vuokran
suuruutta, peritään vahvistettu vuokra vähintään kaksinkertaisena.
Mainostilojen vuokrauksesta päättää hyvinvointilautakunta.
Jos seurat tai yhteisöt jättävät laskunsa maksamatta, eivätkä perimistoimenpiteetkään
tuota tulosta, on liikuntatoimella oikeus periä maksamattomat laskut seurojen tai
yhteisöjen avustuksista. Jos avustukset eivät riitä laskujen maksuun, voidaan tällaisten
seurojen tai yhteisöjen vuorot peruuttaa kunnes laskut on maksettu.

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta hyväksynyt 18.12.2012 § 104

JÄÄHALLI 1.1.2013(hinnat alv 0 %)
________________________________________________________________________________
Jääkiekko/kaukalopallo
Pääsymaksulliset ottelut
Harjoitusottelut
Pääsymaksuttomat junioriottelut

85 €/h/ottelu
63 €/h/ottelu
41 €/h/ottelu

_______________________________________________________________________________
Urheiluseurojen muu käyttö urheilutoimintaan
63 €/h
- veteraanikiekkoharjoitukset
- kaukalopallon vakiovuorot
- kaukalopallopuulaaki
- ym. seuratoimintaan liittyvä toiminta, joista ei peritä pääsymaksua
Seurojen järjestämät pääsymaksulliset tapahtumat
sopimuksen mukaan
_______________________________________________________________________________
Koulujen käyttö klo 8.00 – 15.00
- kaupungin peruskoulut
- muut koulut ja oppilaitokset
33 €/h
_______________________________________________________________________________
Liikelaitokset ym. ja vastaava käyttö
96 €/h
- kuitenkin yli 3 h kestävistä tilaisuuksista sopimuksen mukaan,
noudattaen kaupunginvaltuuston hyväksymää taksaohjetta
aiheutuneiden kustannusten perimiseksi
_______________________________________________________________________________
Vieraspaikkakuntalaiset
96 €/h
- 4 h tai enemmän
sopimuksen mukaan
_______________________________________________________________________________
Ohjatut harjoitukset
- sarjajoukkueet
63 €/h
- alle 18-vuotiaat
41 €/h
_______________________________________________________________________________
Seurojen mainosoikeus/pelikausi
10 % bruttotulosta
_______________________________________________________________________________
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero:
1.1.2013 alkaen:
10 % peli- ja käyttömaksut (liikunnan harjoittaminen)
24 % muu käyttö

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta hyväksynyt 18.12.2012 § 104.

KOULUJEN SALIT 1.1.2019 Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero;
1.1.2019 alkaen: 10 % peli-ja käyttömaksut (liikunnan harjoittaminen)
24 % muu käyttö
Isot salit 20,00 € / h
Keskuskoulu (Kuhmonkatu 30)
Keskuskoulu (Moisionkatu 15)

- ohjatut harjoitukset
- muut harjoitukset
- ottelut sekä kilpailut (sarjaottelut, puulaaki yms.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pienet salit 14,00 € / h
Keskuskoulu (Moisionkatu 15)
Rantala
Keskuskoulu (Koulukatu 16)
Jamali
Vuoniskylien koulu

- ohjatut harjoitukset
- muut harjoitukset
- ottelut sekä kilpailut (sarjaottelut, puulaaki yms.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle 18-vuotiaiden ryhmien harjoitukset ovat maksuttomia.
Hyvinvointipalveluiden tulosalueiden käyttö maksutonta.
Käyttökerta on max. 2 h.

Hyvinvointilautakunta päättää vuosittain harjoitusvuoroista, käyttömaksuista, vuokravapauksista ym.
toimintaan liittyvistä periaatteellisista asioista.
Mikäli seura, yhteisö tai yksityishenkilö jättää vuoronsa käyttämättä eikä sitä ole peruttu
asiakaspalveluun p. 04010 44710 vähintään kahta vuorokautta ennen, peritään normaali
vahvistettu vuokra.
Jos seurat, yhteisöt tai yksityishenkilöt jättävät laskunsa maksamatta, eivätkä
perimistoimenpiteetkään tuota tulosta, on liikuntatoimella oikeus perua varattu vuoro siihen saakka,
kunnes laskut on maksettu.
1. Koulujen oma käyttö ma – pe klo 8.00 – 16.00
2. Liikuntasihteeri vahvistaa koulujen liikuntasalien käyttövuorot ma – pe klo 16.00 – 22.00,
la – su klo 8.00 – 22.00
3. Koulujen liikuntasalivuorot jaetaan pääsääntöisesti joukkuelajien ja sellaisten lajien käyttöön,
joissa on kerralla runsaasti liikkujia.
4. Koulujen liikuntasalien kesän käyttövuorot päätetään erikseen.
Hyvinvointilautakunta hyväksynyt 4.12.2018 § 147

UIMAHALLI 1.1.2013 Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron;
1.1.2013 alkaen:
10 % peli- ja käyttömaksut (liikunnan harjoittaminen)
24 % muu käyttö
________________________________________________________________________________
Kertamaksu
10 kpl
30 kpl
€
sarjalippu
sarjalippu
€
€
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ma
klo 12 – 20
Ti – Pe
klo 8 – 20
La
klo 10 -17
Su
suljettu
_________________________________________________________________________________
Aikuiset
5,50
45
120
Nuoret (12 – 18 v.)
Eläkeläiset
Opiskelijat
Invalidit (haitta-aste 50%)
Varusmiehet

│
│
>
│
│

4

35

92

Lapset (7 – 11 v.)

3

25

60

Perhelippu

14

120

300

Aamu-uinti (Ti ja Pe klo 6 – 8)

4,50

Vauvauinti
15 € (vauva, isä ja äiti)/10 kpl sarjalippu 120 €
Koululaisryhmät (kaup.peruskoulut)
Koululaisryhmät (muut koulut ja oppilaitokset) 3
Alle kouluikäiset huoltajan kanssa
Sotaveteraanit (rintamatunnus)
________________________________________________________________________________
Teollisuus- ja liikelaitokset, seurat, yhteisöt ym. 350 €/100 kpl sarjalippu 620 €/200 kpl sarjalippu
Yksityistilaukset (terapia-allasosasto)
200 €/ 2 h
Yksityistilaukset (ei henkilökunta)
sopimuksen mukaan
_________________________________________________________________________________
Seurat:
- ohjattu harjoitus, ratavuoro
- ohjattu harjoitus, koko halli (2 ohjaajaa ilmaiseksi)
- uintikilpailut
110 €/kilpailu
- ylimääräiset harjoitusvuorot
25 €/kerta
- kuntouimarit
4 € aik./2,5 € lapset/3 € nuoret
(Lieksan Melojat, Lieksan Sukeltajat, Brahean Uimarit – Lieksa)
Seurojen on ennalta nimettävä ohjaajat ja valvojat vuoroilleen.
Jos harjoitusvuorolla ei ole valvojaa/valvojia, peritään uijilta normaali uintimaksu.
Jos kuntouintivuorolla ei ole valvojaa/valvojia, vuoro perutaan.
Valvomillaan vuoroilla tapahtuneista vahingoista seurat ovat itse vastuussa ja korvausvelvollisia
aiheuttamistaan vahingoista.
________________________________________________________________________________
Henkilökohtainen ohjaaja on vapautettu maksusta.
Henkilökohtainen avustaja
-

Muut avustajat
normaali maksu
_________________________________________________________________________________
Kausikortit:
- aikuiset
150 €
½
260 €
1 v.
voimassa ostopäivästä
- eläkeläiset
130 €
½
220 €
1 v.
- nuoret (12 - 18 v.)
120 €
½
190 €
1 v.
- lapset
90 €
½
150 €
1 v.
_________________________________________________________________________________
Välinevuokrat:
- uimapuvut ja pyyhkeet
3 €/kpl
- laudeliinat (1 kpl ilmainen)
1 €/kpl
_________________________________________________________________________________
Seurojen mainosoikeus:
10 % bruttotuotosta

HIIHTOKESKUKSEN TILOJEN VUOKRAT 1.1.2013Hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero;
1.1.2013 alkaen:
10 % peli- ja käyttömaksut (liikunnan harjoittaminen)
24 % muu käyttö
_________________________________________________________________________________
Kahvio
- urheiluseurat

36 €/kerta
18 €/kerta

Kuuluttamo
- urheiluseurat

18 €/kerta
9 €/kerta

Sauna

27 €/kerta

Sauna (urheiluseurat)

18 €/h/kerta

Kouluille puku- ja pesutilojen käyttö
- peruskoulut

9 €/kerta
-

Kaupungin tulosalueilta peritään kahviosta

27 €/kerta

Kaupungin tulosalueilta peritään saunasta

18 €/h/kpl

Hyvinvointipalveluiden tulosalueet

-

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta hyväksynyt 18.12.2012 § 104.

ULKOLIIKUNTAPAIKAT 1.1.2013-

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero;
1.1.2013 alkaen:
10 % peli- ja käyttömaksut (liikunnan harjoittaminen)
24 % muu käyttö
_____________________________________________________________________________________
Urheilupuiston kentät
-

maksulliset yleisurheilukilpailut
maksulliset jalkapallo-ottelut
pääsymaksuttomat kilpailut ja ottelut

23 €/tilaisuus/pv
14 €/tilaisuus/pv
10 €/tilaisuus/pv

Mähkön urheilukenttä, jääkiekkokaukalot ym. kentät ja urheilualueet
-

kilpailut ja ottelut

10 €/tilaisuus/pv

Riihivaaran hyppyrimäet ja laskettelurinne
-

kilpailut (pääsymaksulliset)
kilpailut (pääsymaksuttomat)

23 €/tilaisuus/pv
10 €/tilaisuus/pv

Hiihtokeskus
-

kilpailut (pääsymaksulliset)
kilpailut (pääsymaksuttomat)

27 €/tilaisuus/pv
10 €/tilaisuus/pv

Tenniskentät
-

kilpailut ja ottelut

10 €/tilaisuus/pv

Seurojen harjoitukset
-

ohjatut harjoitukset
alle 18-vuotiaiden harjoitukset

Seurojen mainosoikeus

10 % bruttotulosta

Maksu peritään, jos liikuntatoimi joutuu valmistelemaan tapahtuman, esim. viivojen veto, rajojen merkkau
kilpalatujen ajo ym.
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