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Valmistelija

Liikuntasihteeri
Lieksan liikuntahallin käyttäjämaksut ovat olleet voimassa 1.9.2018 alkaen.
Liikuntatoimen on tarpeellista tarkastella eri liikuntapaikkojen maksuja
määräajoin kustannusten nousun takia. Liikuntahallin maksut ovat olleet
nyt samat yli kaksi vuotta. Kustannusten nousun ja talouden näkökulmasta
on syytä korottaa liikuntahallin käyttäjämaksuja kautta linjan 10 %.
Seuraavassa luettelossa voimassa olevat maksut ja uudet vuoden 2022
alussa voimaan tulevat maksut.
Hallin liikuntakäyttö (ALV 10 %)
nykyiset maksut
Tilan koko

Maksut alle 18-vuotiaille ja
sisäiseen käyttöön

Maksut yli 18-vuotiaille

1/3 halli
2/3 halli
koko halli

10 € / tunti
15 € / tunti
20 € / tunti

20 € / tunti
30 € / tunti
40 € / tunti

11 € / tunti
16,50 € / tunti
22 € / tunti

22 € / tunti
33 € / tunti
44 € / tunti

uudet maksut
1/3 halli
2/3 halli
koko halli

Turnaukset ja ottelutapahtumat/koko halli (ALV 10 %)
nykyiset maksut
pääsymaksulliset ottelutapahtumat/turnaukset 150 €/ 3 tuntia, lisät. 40 €
pääsymaksuttomat ottelutapahtumat/turnaukset 105 €/ 3 tuntia, lisät. 30 €
alle 18-vuotiaiden ottelutapahtumat/turnaukset 55 €/ 3 tuntia, lisät. 15 €
uudet maksut
pääsymaksulliset ottelutapahtumat/turnaukset 165 €/ 3 tuntia, lisät. 45 €
pääsymaksuttomat ottelutapahtumat/turnaukset 115,50 €/ 3 h, lisät. 33 €
alle 18-vuotiaiden ottelutapahtumat/turnaukset 60,50 €/ 3 h, lisät. 16,50 €
Hallin muu käyttö / kulttuuritapahtumat, kokoukset jne. (ALV 24 %)
nykyiset maksut
kaupungin omat tapahtumat 50 €/ tunti, 500 €/ 12 tuntia (vuorokausi)
muiden tahojen järjestämät tapahtumat 100 €/ tunti, 1000 €/ 12 h (1 vrk)
uudet maksut
kaupungin omat tapahtumat 55 €/ tunti, 550 €/ 12 tuntia (vuorokausi)
muiden tahojen järjestämät tapahtumat 110 €/ tunti, 1100 €/ 12 h (1 vrk)

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää ottaa hyvinvointikeskus Liehun maksut
käyttöön edellä esitetyn mukaisina 1.1.2022 alkaen.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti ottaa hyvinvointikeskus Liehun maksut
käyttöön edellä esitetyn mukaisina 1.1.2022 alkaen.
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