
LIIKUNTAPALVELUIDEN MAKSUT 5.2.2019 ALKAEN

OSALLISTUMISMAKSUT OHJATTUUN TOIMINTAAN sis.alv 10 %

Seniorit, soveltava liikunta

salitiloissa syys-kevätkausi 45 €

salitiloissa syys- tai kevätkausi 30 €

salitiloissa 6-10 krt 20 €

allastiloissa syys-kevätkausi 55 €

allastiloissa syys- tai kevätkausi 35 €

allastiloissa 6-10 krt 25 €

liikunnanohjaus tilaustuntina 35 €

Työikäisten sarjakorttiryhmät ja kertamaksut 

Sarjakortti oikeuttaa osallistumaan sekä allas- että salitiloissa tapahtuviin jumppakorttiryhmiin.

10 krt 35 €

16 krt 51 €

32 krt 85 €

kertamaksu 4 €

vertaisohjaajien ohjaama toiminta 0 €

Aamuvirkkujen vesijumpat 0 €

Kaikkiin allastiloissa tapahtuviin ryhmiin tulee maksaa myös uimahallin sisäänpääsymaksu.

Tilaustuntien tuntimaksut laskutetaan alkavalta tunnilta. Tilaustunnin mahdollinen peruutus tehtävä 

vähintään viikkoa ennen. Peruuttamattomat tunnit laskutetaan normaalisti. 

UIMAHALLIN SISÄÄNPÄÄSYMAKSUT (sis. alv 10 %)

Aikuiset    

aamu-uinti klo 6-10, kertalippu 3,7 €

aamu-uinti klo 6-10, sarjakortit 10 krt 35,0 €

aamu-uinti klo 6-10, sarjakortti  20 krt 65,0 €

kertalippu 5,9 €

sarjakortti 10 krt 48,0 €

sarjakortti 20 krt 89,0 €

perhelippu 2 aikuista + 2 lasta 15,4 €

saman perheen lisälapset 3,0 €

senioriliikuntakortti + 70 v 0,0 €

kuntosali kertalippu 3,6 €

kuntosaliohjaus 1 krt 12,0 €

kuntosaliohjaus 1 krt + ohjelma 23,0 €

kuntosali + uinti, kertalippu 7,6 €

Lapset 0-4v. sisäänpääsy 0,0 €

Lapset 5 – 16 v., opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, varusmiehet

aamu-uinti klo 6-10, kertalippu 1,90 €

kertalippu 3,0 €

sarjakortti 10 krt 24,0 €

sarjakortti 20 krt 44,0 €



kuntosali kertalippu 1,8 €

kuntosali + uinti, kertalippu 4,2 €

kilpauimarit harjoituskortti vuodeksi 40,0 €

(lisenssin omaavat kilpauimarit, ei mastersuimarit)

Erityisuimakortti (vuosikortti, KELA koodit tai erillinen päätös)

aikuiset 66 €

lapset 5-16-vuotiaat 33 €

solarium maksut (sis. alv 24 %)

solarium kertalippu 7,1 €

solarium sarjakortti 10 krt 60,0 €

UIMAHALLIN MUUT TUOTTEET (sis.alv 24 %)

korttimaksu sarja- ja vuosikortteihin 4,00 €

pyyhevuokra 2,00 €

uima-asuvuokra 2,00 €

pefletti 0,45 €

puhelumaksu 0,50 €

ohjaajakortti (allasryhmien ohjattujen toimintojen ohjaajille) 0 €

TALVIUINTI

talviuinnin avainpantti, arvonlisäveroton 15 €

talviuinnin ensimmäisen avaimen teettämismaksu, maksu on arvonlisäverollinen  24 % 10 €

TILOJEN JA ALUEIDEN KÄYTTÖKORVAUKSET

sisäliikuntatilojen toistuva sisäinen käyttö (kunnan muut hallintokunnat) 10 €/h

Lämmitettävän tekonurmikentän käyttökorvaukset (sis.alv 10 %) 

kirkkonummelaiset ja ulkopaikkakuntalaiset yhdistykset,  kesäkausi 16.4.-30.10. 25 €/h

kirkkonummelaiset ja ulkopaikkakuntalaiset yhdistykset, talvikausi 1.11.-15.4. 90 €/h

kirkkonummelaiset yritykset ja muut yhteisöt,  kesäkausi 16.4.-30.10. 45 €/h

kirkkonummelaiset yritykset ja muut yhteisöt, talvikausi 1.11.-15.4. 110 €/h

ulkopaikkakuntalaiset yritykset ja muut yhteisöt,  kesäkausi 16.4.-30.10. 65 €/h

Ulkopaikkakuntalaiset yritykset ja muut yhteisöt,  talvikausi 1.11.-15.4. 130 €/h

Masalan kuplahallin käyttökorvaukset (sis.alv 10 %)

kirkkonummelaiset yhdistykset 15 €/h

ulkopaikkakuntalaiset yhdistykset ja muut tahot 70 €/h

muut ulkoliikuntapaikkojen käyttökorvaukset (sis.alv 10 %)

Kirkkonummelaiset yhdistykset, pääsymaksulliset tilaisuudet 20 €

muut kuin Kirkkonummelaiset yhdistykset, kaikki tilaisuudet 25 €

ulkoliikuntapaikkojen käyttökorvaus, kaupallinen toiminta (sis.alv 24 %) 85 €

KALASTUSLUPAMAKSUT (sis. alv 24 %)

 

heittouistin/uistin, sekä kalastonhoitomaksun suorittaneen ensimmäinen lisäuistin



  €/kalenterivuosi 24 €

heittouistin/uistin 1 vrk:n lupa 18 €

lisäuistin € /kpl /kalenterivuosi 12 €

kiinteiden pyydysten lupamaksut (Kirkkonummelaiset) 

syöttikoukku 20 kpl, enintään 1 kpl/kalenterivuosi 18 €

verkko enintäin 2 kpl €/kpl/kalenterivuosi 24 €

pitkäsiima 100 koukkua, enintäin 2 kpl €/kpl/kalenterivuosi 24 €

katiska enintäin 1 kpl €/kalenterivuosi 24 €

kilpailuluvat

pilkkikilpailu 25 €

heittovapakilpailu 25 €

rannaltaongintakilpailu 25 €


