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PALVELUMAKSUT JA -PERIAATTEET 2019
1. YLEISTÄ
1.1. Valkeakosken kaupungin maksupoliittinen ohjelma (KV 13.6.2016 § 49)
Kuntalain 13.2 §:n 4 kohdan mukaan valtuuston tehtävänä on päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Valtuusto päättää maksujen maksuluokasta, joka toimii
ohjeena kaupunginhallitukselle ja toimialoille maksujen tasoa tarkistettaessa.
Julkisoikeudellisella maksulla tarkoitetaan kunnan kannettavaksi laissa säädettyä suoritusta, jonka perusteista tai määrästä voidaan määrätä valtuuston tai muun toimielimen taksassa.
Yksityisoikeudellisella maksulla tarkoitetaan maksuja, joissa kunnalla kantajana on sama asema kuin vastaavan laitoksen omistavalla tai vastaavia palveluja tarjoavalla yhteisöllä.
Maksujen perusteet
Kunnallinen maksu määritellään tuloksi mitattavissa olevasta kunnallisesta suorituksesta ja palvelusta,
jonka suuruus määrätään kunnallispoliittisten päätösten ja tavoitteiden mukaan. Maksujen määräytymisperusteille voidaan kuitenkin asettaa seuraavat yleiset vaatimukset:
maksu perustuu palveluista aiheutuville kustannuksille
maksuperusteet ovat oikeudenmukaiset ja tasapuoliset
maksun määräytymisperusteet ovat yksiselitteiset ja sisällöltään sellaiset, että maksun suuruus ei
voimakkaasti vaihtele eri vuosina
maksu on vertailukelpoinen ja sen laskentaperusteina käytetään yleisesti hyväksyttyjä
laskentasääntöjä.
Palvelujen hinnoittelu edellyttää sekä tuotteistusta että kokonaiskustannusten selvittämistä. Palvelun kokonaiskustannukset syntyvät välittömistä ja välillisistä käyttökustannuksista ja pääomakustannuksista. Kunnallisesta demokratiasta aiheutuvia kustannuksia ei kuitenkaan tulisi kohdistaa suoritteiden hintaan.
Otettaessa käyttöön uusia maksuja tai tarkistettaessa jo olemassa olevien maksujen suuruutta suhteessa
vahvistettaviin maksuluokkiin, tulee palvelukeskusten laatia tuotettavien palveluiden osalta riittävästi eritellyt kokonaiskustannuslaskelmat. Laskelmien laatimista varten tulee kaupungin laskentakäytännöt yhtenäistää ja palvelut tuotteistaa.
Maksujen luokittelu
Kaupungin maksupolitiikan linjaamiseksi maksut on ryhmitelty seuraaviin ryhmiin:
1)

Palvelun omakustannushinnan mukainen maksu, jonka tarkoituksena on kattaa kaikki palvelusta
aiheutuneet kustannukset (voidaan sijoittaa myös kohtuullinen korko sijoitetulle pääomalle). Perinteisesti näitä palveluja ovat olleet mm. kaupungin liiketoiminta, jätehuolto, sisäiset palvelut, ympäristöluvat ja eräät vapaa-ajanpalvelut

2)

Omakustannushintaa alempi mutta kuitenkin huomattava korvaus, jolla katetaan merkittävä osa palvelujen tuotantokustannuksista, kuitenkin vähintään puolet. Palvelujen käyttäjiä on usein vain rajoitettu määrä ja ne ovat luonteeltaan ”vapaaehtoisia julkisia palveluja”

3)

Tuotantokustannuksiin verraten vähäinen maksu, enintään puolet omakustannushinnasta. Maksujen
eräänä tarkoituksena voi olla myös kysynnän ohjaus.

4)

Maksu, joka määrätään markkinahintojen mukaan

5)

Lakisääteiset maksut, joiden taso on määrätty laissa tai asetuksessa.

6)

Sakkoperiaatteeseen perustuva maksu. Sakkohinnoittelun tarkoituksena on ohjata asiakkaita välttämään tiettyjä palveluita tai ehkäisemään määrätynlaista käyttäytymistä, jolla on epäedullinen vaikutus organisaation muuhun toimintaan tai yleisemmin kuntalaisten hyvinvointiin.

Palvelumuoto

veloitusperuste

maksuluokka

Liikuntapaikkojen käyttömaksut
Liikuntapaikkojen vakiovuorot
Liikuntapaikkojen tilapäisvaraukset
Liikunnanohjaus ja opetus
Välinevuokrat
Säilytystilojen vuokrat
Arkistovuokra
Kioskin tai kahvion vuokra
Kiinteät mainospaikat
Tilapäiset mainospaikat
Kokoustilojen vuokrat
Kopiot yms. maksut
Muut myytävät tuotteet
Käsittelymaksu: kts. 2.2.§

€/krt, €/palvelu
€/h
€/h, €/vrk
€/h, €/kurssi, €/kausi
€/krt
€/vrk, €/vuosi
€/vuosi
€/kausi, % myynnistä
€/m, €/m²
maksuton
€/h
€/kpl
€/kpl
€/krt

2-3
2-3
2-3
2-3
1
1
1
4
1
0
2-3
1
1
6

1.2. Liikuntatoimen palvelumaksut ja -periaatteet
Sivistysjohtaja vahvistaa vuosittain koulutus- ja hyvinvointikeskuksen taksat ja maksut Valkeakosken kaupungin maksupoliittisen ohjelman mukaisesti. Liikuntatoimen taksaohjelmassa on määritelty taksojen ja
maksujen lisäksi liikuntapaikkojen aukioloajat sekä niiden käyttöön ja varaamiseen liittyvät periaatteet.
Liikuntatoimenjohtaja päättää liikuntapaikkojen käytöstä ja aukioloajoista sekä antaa niihin liittyvät säännöt ja toimintaohjeet. Hän voi myös päättää tilapäisistä muutoksista tämän taksaohjelman maksuihin tai
periaatteisiin, mikäli se liiketaloudellisesti, liikuntapoliittisesti tai muutoin on perusteltua.
Liikuntapaikkojen hoidosta vastaa tekninen keskus (kiinteistökeskus) liikuntatoimenjohtajan (tilaajan) ohjeistamien ratkaisujen mukaisesti määrärahojen ja hyväksyttyjen suunnitelmien sallimissa rajoissa taksaohjelman periaatteet ja liikuntapaikkojen varaukset huomioiden.
1.3. Liikuntasetelit ja niiden sähköiset versiot
Liikuntapaikoilla maksuvälineenä käyvät mm. Sporttipassi (tekstiviesti), Wellness Wallet maksukortti,
Ticket Mind&Body maksukortti, Virta Eazybreak mobiiliseteli, Smartum liikuntaseteli (4 €) ja kulttuuriseteli (5€), Tyky-kuntoseteli (2 € ja 4 €), luottokunnan Virikeseteli (5 €) ja näiden sähköiset versiot.
Edellä mainituilla maksuvälineillä voi maksaa liikuntatoimen kohteissa kaikki henkilökohtaiset maksut
mm. uimahallin, liikuntahallin, laskettelukeskuksen ja jäähallin henkilökohtaiset kertamaksut sekä laskettelurinteen ja kuntosalin henkilökohtaisen kausikortin, jumpparyhmän kausimaksun sekä uimahallin henkilökohtaisen sarjakortin.
Liikuntaseteli eri muodoissaan on työnantajan työntekijälleen myöntämä henkilökohtainen ja verovapaa
etuus, jonka käytön valvonta on palvelutuottajan (liikuntatoimi) vastuulla. Niiden käyttäjän on pyydettäessä kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä. Ohjeet ja määräykset niiden käytöstä löytyvät ko. toimijoiden
ja verohallinnon www-sivuilta, joihin on linkkejä myös kaupungin www-sivuilta (uimahalli).

2. LIIKUNTAPAIKKOJEN VARAUKSET JA AUKIOLOAJAT
2.1. Yleistä
Kaikki kaupungin hallinnoimien liikuntapaikkojen varaukset ja tiedustelut tehdään pääsääntöisesti liikuntatoimistosta. Tilapäisvarauksia voi tehdä myös suoraan varauskalentereihin (Tilamisu). Uimahallin, Jäähallin ja kenttien tilapäisvarauksia voi tilanteen niin vaatiessa tehdä myös suoraan ko. liikuntapaikalta.
Kaikki liikuntapaikkojen varaukset näkyvät reaaliajassa varauskalentereissa (Tilamisu). Tällä hetkellä
(30.11.2018) käytössä on 31 varauskalenteria, jotka ovat näkyvillä mm. kaupungin www-sivuilla (Liikunta). Vakiovuorot näkyvät kalentereissa violetilla, yleisövuorot vihreällä ja tilapäisvaraukset sinisellä tai
punaisella (asiakas) värillä.
Kaikki varaukset pyritään sijoittamaan tarkoituksenmukaisiin ajankohtiin niin, että ne mahdollisimman vähän häiritsevät liikuntapaikkojen peruskäyttöä tai aiheuttaisivat lisäkuluja. Kalenterikilpailut, sarjaottelut,
suuret juhlatilaisuudet ym. merkittävät tapahtumat menevät pääsääntöisesti muiden varausten edelle.
Käyttämättömästä varauksesta veloitetaan normaali taksa tai vähintään 20 € (esim. maksuttomat vuorot),
ellei varausta peruta hyvissä ajoin ja/tai tilalle saada toista käyttäjäryhmää. Hyväksyttävä aika Jäähallin ja
lämmitettävän keinonurmen vuorojen ja merkittävien tilapäisvarausten (suuret tapahtumat) peruutuksille on
10 vrk. Muissa tapauksissa hyväksyttävä peruutusaika on 3 vrk.
Mikäli varaus jää käyttämättä käyttäjästä riippumattomasta syystä ja siitä ilmoitetaan ajoissa liikuntatoimistoon, varausta ei laskuteta. Tällaisia syitä voivat olla esim. sään aiheuttamat ongelmat ulkoliikuntapaikoilla, koulun toiminta omassa liikuntasalissa, pitkät sähkökatkot tai muut merkittävät tekniset ongelmat.
Varaaja ei voi luovuttaa varaustaan kolmannelle osapuolelle ilman liikuntatoimenjohtajan lupaa. Tietoisesti
väärää tietoa antaneelta tai yleisiä ohjeita rikkoneelta voidaan veloittaa kolminkertainen maksu.
2.2. Vakiovuorot
Liikuntapaikkojen vakiovuorot haetaan määräaikaan mennessä liikuntatoimistosta sähköpostitse tai kirjallisesti (lomake). Saapuneiden hakemusten perusteella liikuntatoimenjohtaja päättää vakiovuoroista. Tarvittaessa hakijat kutsutaan yhteiseen palaveriin ennen päätöksentekoa.
Vakiovuoroja voidaan myöntää vapaille ajankohdille ja ajankohtia muuttaa hakuajan jälkeen. Määräajan
jälkeen käsitellyistä hakemuksista, vuorojen muutoksista ja peruutuksista peritään 20 € käsittelymaksu,
ellei toisin päätetä. Muutaman kuukauden mittaiset ja sitä lyhyemmät jaksot käsitellään pääsääntöisesti tilapäisvarauksina (kts. 2.3.).
Käyttämättä jäävistä vakiovuoroista tulee ilmoittaa liikuntatoimistoon etukäteen (kts. 2.1.). Mikäli ilmoitusta ei tehdä, vuoro on usein käyttämättä tai vajaassa käytössä, voidaan vuoro antaa toiselle ryhmälle tai
peruuttaa kokonaan.
Vakiovuorojen määräajat liikuntapaikoittain:
Urheilu- ja pallokentät
Saharan ja Sassin keinonurmet

ajalle 1.5.-30.9.
ajalle 1.5.-31.10.

haku 31.1. klo 15:00 mennessä
haku 31.1. klo 15:00 mennessä

Liikuntahalli
Uimahalli
Koulujen liikuntasalit
Apian saunarakennus
Jäähalli Wareena

ajalle 1.8.-15.6.
ajalle 15.8.-15.6.
ajalle 1.9.-15.5.
ajalle 1.10.-30.4.
ajalle 15.8.-7.4.

haku 31.5. klo 15:00 mennessä
haku 31.5. klo 15:00 mennessä
haku 31.5. klo 15:00 mennessä
haku 31.5. klo 15:00 mennessä
haku 31.5. klo 15:00 mennessä

Keinonurmi Sahara
Palloiluhalli Oy
Muut vakiovuorot

ajalle 15.1.-30.4.
ajalle 1.12.-30.4.
tarpeen mukaan

haku 15.11. klo 15:00 mennessä
haku 15.11. klo 15:00 mennessä
haku vapaa, ei määräaikaa

Mikäli em. määräpäivä ei ole arkipäivä, päättyy hakuaika sitä edeltävänä arkipäivänä klo 15:00. Kaikki vakiovuorot näkyvät reaaliajassa kaupungin sivuilla (Liikunta) liikuntapaikkojen varauskalentereissa (Tilamisu) sekä liikuntapaikkojen ilmoitustauluilla.
2.3. Tilapäisvaraukset
Kaikki liikuntapaikkojen varaukset tehdään pääsääntöisesti liikuntatoimistosta tai suoraan liikuntapaikkojen varauskalenteriin (Tilamisu). Varaukset tulee tehdä hyvissä ajoin - suuret tapahtumat vähintään 14 vrk
ja muut vähintään 3 vrk ennen ko. tapahtumaa. Varausta tehtäessä tulee ilmoittaa riittävät yhteys- ja tapahtumatiedot. Tarvittavat yhteystiedot löytyvät mm. tämän taksaohjelman lopusta.
Täsmennyksiä ja poikkeuksia em. pääsääntöön:
a)

Koulujen liikuntasalien varaukset kouluaikojen ulkopuolelle tehdään liikuntatoimistosta tai suoraan
varauskalenteriin (Tilamisu). Muut koulutiloja koskevat varaukset päättää kunkin koulun rehtori.
b) Koululaisten uintivuoroja voi varata myös altaan henkilökunnalta, puh. 040 335 6805 / 6808
c) Pienimuotoisia varauksia voi tehdä myös Urheilutalon lippukassalta / ko. liikuntapaikalta esim. koululaisryhmät, sulkapallo, pöytätennis, jäähallin sauna ja yleisöluistelu jne.
d) Hotelli Waltikka ilmoittaa kesäkauden jääaikatarpeensa jäähalli Wareenaan 30.4. mennessä, jonka jälkeen liikuntatoimenjohtaja tekee päätöksen jäähallin käytöstä 1.6.-14.8. välisenä aikana. Vasta em.
päätöksen / varausten jälkeen otetaan vastaan muita tilapäisvarauksia ko. ajalle.
2.4. Liikuntapaikkojen aukioloajat
Uimahalli
Uimahalli on suljettu 16.6.-14.8. välisen ajan sekä uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, pitkäperjantaina, pääsiäispäivänä, toisena pääsiäispäivänä, vapunpäivänä, äitienpäivänä, helatorstaina, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä. Vappuaattona, jouluaatonaattona ja uudenvuoden aattona halli suljetaan klo 18:00. Muut pyhäpäivien aatot halli on avoinna normaalisti.
Muutoin uimahalli on avoinna 15.8.-15.6. seuraavasti:
-

ma, ke, pe

-

tiistai ja torstai

-

lauantai

-

sunnuntai

08:00-20:30
20:15-21:45
06:00-20:30
20:15-21:45
08:00-12:00
12:00-17:00
16:30-18:00
09:00-17:00
16:30-18:00

yleisövuoro, lito vesijumpat ke aamupäivä
vakiovuorot
yleisövuoro
vakiovuorot
lito vauvauinti
yleisövuoro
vakiovuorot
yleisövuoro
vakiovuorot

08:00-21:00
06:00-21:00
09:00-18:00

yleisövuoro
yleisövuoro, lito ryhmät ti ilta- ja to aamupäivä
yleisövuoro

Kuntosali
-

ma, ke, pe
tiistai ja torstai
lauantai ja sunnuntai

Lippukassa suljetaan 1 h ennen uimahallin yleisövuoron päättymistä (arkisin klo 19:30 ja la-su klo 16:00).

Altailta on poistuttava 15 min ennen yleisövuoron päättymistä. Ryhmien vakiovuorot ovat allasaikaa.
Liikuntahalli
Liikuntahalli on suljettu 16.6.-31.7. välisen ajan sekä kokonaan uudenvuodenpäivän, loppiaisen, pitkäperjantain, pääsiäispäivän, toisen pääsiäispäivän, vapunpäivän, helatorstain, pyhäinpäivän, itsenäisyyspäivän,
jouluaaton, joulupäivän ja tapaninpäivän. Vappuaattona, jouluaatonaattona ja uudenvuoden aattona halli
suljetaan klo 18:00. Muut pyhäpäivien aatot halli on avoinna normaalisti.
Muutoin liikuntahalli on avoinna 1.8.-15.6. seuraavasti:
-

ma, ti, ke, to, pe
lauantai ja sunnuntai

08:00-21:30
09:00-17:00

vakiovuorot ja tilapäisvaraukset
tilapäisvaraukset, voimailusalin yleisövuoro

Liikuntatoimisto ja voimailusali ovat avoinna myös 16.6.-31.7. välisenä aikana arkisin klo 9-15 pois lukien
heinäkuun kaksi viimeistä kokonaista viikkoa.
Korkeakankaan laskettelukeskus
Korkeakankaan laskettelukeskus pyritään avaamaan joulukuussa ja pitämään auki huhtikuulle saakka. Päärinteen lumetus käynnistyy marraskuun alun jälkeen ensimmäisen riittävän kylmän ja useamman päivän
mittaisen pakkasjakson alkaessa. Lumetusta jatketaan olosuhteiden salliessa keskeytyksettä 24/7, kunnes
rinne on täysin valmis. Kakkosrinteen lumetus alkaa välittömästi päärinteen valmistuttua samoin periaattein, mikäli se on mahdollista saada valmiiksi hyvissä ajoin – esim. helmikuun puoliväliin mennessä.
Laskettelurinne on suljettu jouluaattona, joulupäivänä ja aina maanantaisin koulujen lomaviikot pois lukien
sekä niinä päivinä jolloin sää- tai rinneolosuhteet eivät ole kunnossa (pakkasraja -20°C).
Rinne on avoinna normaalisti talvikaudella seuraavasti:
-

maanantai
ti, ke, to, pe
lauantai ja sunnuntai

suljettu
14:00-20:00
10:00-18:00

huoltopäivä
arkipyhät klo 10-18

Paikallisten koulujen joulu- ja hiihtoloma- ja pääsiäisviikoilla rinne on avoinna seuraavasti:
-

ma, ti, ke, to, pe
lauantai ja sunnuntai
tapaninpäivä 26.12.
uudenvuodenaatto 31.12.
uudenvuodenpäivä 1.1.
loppiainen 6.1.
pääsiäinen pe, la, su, ma

12:00-20:00
10:00-18:00
10:00-18:00
10:00-18:00
10:00-18:00
10:00-18:00
10:00-18:00

arkipyhät klo 10-18

mikäli rinne on vielä auki

Tilapäisvaraukset ovat mahdollisia yli 10 hengen ryhmille myös muina ajankohtina.
Mettivuoren saunarakennus on avoinna tapahtumien yhteydessä ja talvikaudella Korkeakankaan hiihtokeskuksen henkilökunnan työaikana.
Jäähalli Wareena
Talvikaudella 15.8. alkaen jäähalli on suljettu itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä, uudenvuodenpäivänä, pitkäperjantaina ja 2. pääsiäispäivänä. Tapaninpäivänä ja uudenvuodenaattona vakiovuorot on
peruttu ja halli avoinna tilapäisvarausten mukaisesti klo 10-18 yleisöluisteluajat huomioiden (kts. alla).
Muutoin Jäähalli Wareena on avoinna talvikaudella 15.8. alkaen huhtikuun alkuun saakka seuraavasti:

-

ma, ti, ke, to, pe
lauantai
sunnuntai
26.12. ja 31.12.

07:00-23:00
08:00-20:00
08:00-18:00
10:00-18:00

vakiovuorojen ja tilapäisvarausten mukaisesti
vakiovuorojen ja tilapäisvarausten mukaisesti
vakiovuorojen ja tilapäisvarausten mukaisesti
yleisöluistelu ja tilapäisvarauksia

Yleisöluistelua järjestetään talvikaudella 15.8. alkaen huhtikuun alkuun saakka seuraavasti:
-

vakiovuorot lauantaina ja sunnuntaina ilman mailoja sekä mailat sallien
Valkeakosken koulujen syys-, joulu- ja hiihtolomien arkipäivät, tapaninpäivä ja uudenvuodenaatto
klo 10:00-11:30 ilman mailoja ja klo 11:30-13:00 mailat sallittu.
peruuntuvat vakiovuorot tilapäisvarauksina: pääpaino yleisöluistelulla ilman mailoja

Kesäkautta 15.4.-14.8. koskevat mahdolliset jääaikavaraukset ja –toiveet tulee esittää 15.4. mennessä liikuntatoimenjohtajalle, joka tekee jäähallin kesäkäytöstä päätöksen lautakunnan vahvistamiin taksoihin perustuen huhtikuun loppuun mennessä. Muutoin halli on kesäaikana käytettävissä tilapäisvarauksin mm. rullakiekkoa, näyttelyjä, konsertteja, juhlatilaisuuksia yms. varten.
Keinonurmi Sahara
Kenttä on suljettu niinä päivinä jolloin sää- tai kenttäolosuhteet eivät mahdollista kentän käyttöä. Tällöin
vuoroja ei myöskään laskuteta. Lämmityskaudella ohjeellinen pakkasraja on -12°C, jonka jälkeen lämmitys
kytketään pois päältä ja varaukset voidaan jättää laskuttamatta, mikäli niitä ei käytetä.
Muutoin Saharan keinonurmi on avoinna seuraavasti:
Talvikausi 15.1.-30.4.
Kesäkausi 1.5.-31.10.
Välikausi 1.11.-14.1.

vakiovuorot ja tilapäisvarauksia: lämmitys päällä -12°C saakka
vakiovuorot ja tilapäisvarauksia: ei lämmitystä
tilapäisvarauksia: kaudella 2018-2019 lämmitys tarvittaessa

Apian kenttä
Kenttä on suljettu vapunpäivänä, helatorstaina, juhannusaattona, juhannuspäivänä ja juhannussunnuntaina
sekä niinä päivinä jolloin kenttäolosuhteet eivät ole kunnossa.
Muutoin Apian kenttä on avoinna 1.5.-30.9. seuraavasti:
-

ma, ti, ke, to, pe
lauantai ja sunnuntai

08:00-21:00
10:00-18:00

Kentän yleisistä aukioloajoista riippumatta kentän kulkuportti, juoksurata ja ajankohtaan soveltuvat yleisurheilun suorituspaikat pidetään avoinna ja käyttökunnossa olosuhteiden salliessa myös muina aikoina.
Apian saunarakennus
Apian uimalan pukuhuone- ja saunarakennus on suljettu uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, pitkäperjantaina, pääsiäispäivänä, 2. pääsiäispäivänä, vapunpäivänä, helatorstaina, juhannusaattona, juhannuspäivänä,
juhannussunnuntaina, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä,
ellei erikseen toisin päätetä.
Muutoin rakennus on avoinna seuraavasti:
Kesäkausi 1.6.-31.8.
ma, ti, ke, to, pe
lauantai ja sunnuntai
tiistai ja torstai

08:00 - 20:00
10:00 - 17:00
maksullinen hikoilusauna 15:00-19:30

Talvikausi 1.10.-30.4.
Välikaudet 1.5.-31.5. ja 1.9.-30.9.

avantouinnin vakiovuorot, myös tilapäisvaraukset mahdollisia
tilapäisvaraukset mahdollisia, muutoin suljettu

Kirjaslammen uimala
Kirjaslammen uimalan pukuhuonerakennus on suljettu juhannusaattona, -päivänä ja -sunnuntaina. Muutoin
rakennus on avoinna 1.6.-31.8. seuraavasti:
-

ma, ti, ke, to, pe
lauantai ja sunnuntai

08:00 - 20:00
10:00 - 17:00

Hiihtoladut
Korkeakankaan tykkilumilatu on käytössä marraskuusta huhtikuulle. Varastolumen levitys alkaa 1.11. jälkeen välittömästi ensimmäisenä pakkaspäivänä, mikäli tulevien päivien sääennusteet eivät lupaa liian lauhaa säätä ja runsaita vesisateita tai muutoin perustellusta syystä toisin päätetä. Seuraavan kauden lumivarasto tehdään välittömästi vuoden vaihteen jälkeen riittävien pakkasten tultua - kuitenkin niin, ettei tämä
häiritse laskettelurinteiden kunnostusta.
Kaikki hiihtoladut ovat vapaasti yleisön käytettävissä, ellei kohdetta ole erikseen varattu tapahtumaa varten. Valaistujen latujen valot syttyvät pimeään aikaan aamuisin klo 6:30 ja sammuvat iltaisin klo 21:30.
Muut liikuntapaikat
Kerhomajan kaukalon ja luistelukenttien jäädytys alkaa, kun pakkasta on riittävästi ja sääennusteet suotuisat. Muiden kaupungin ylläpitämien luistelukenttien kunnostus alkaa 1.12. jälkeen välittömästi, kun pakkasta on riittävästi. Kaikki luistelukentät ovat vapaasti käytettävissä, pois lukien satunnaiset varaukset.
Kenttien valaistus sammuu pääsääntöisesti hiukan klo 21:00 jälkeen.
Muut kaupungin omistamat liikuntapaikat ovat pääsääntöisesti vapaasti yleisön käytettävissä myönnetyt
käyttövuorot huomioiden.

3. LIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÖMAKSUT
Vaikka liikuntapaikkojen käyttömaksuilla katetaan jonkin verran niiden ylläpitokuluja, vastaa kaupunki
edelleen omistamiensa liikuntapaikkojen käyttökustannuksista suurimmalta osin. Merkittävä osa kaupungin
perusliikuntapaikkojen käytöstä on edelleen täysin maksutonta.
Pääsääntöisesti maksullisia liikuntapaikkoja ovat Uimahalli, jäähalli Wareena, Korkeakankaan laskettelurinne ja kaikki saunat. Osittain maksuttomia (lapset ja nuoret) ovat keinonurmi Sahara, Liikuntahalli, koulujen salit ja nurmikentät. Pääsääntöisesti maksuttomia kohteita ovat uimarannat, hiihtoladut, kuntopolut,
hiekkakentät, ministadionit, frisbeegolfradat jne.
3.1. Taksaohjelman lävistävät periaatteet
Ulkopaikkakuntalaisten maksut, yksityistilaisuudet ja tilaisuudet, joista varaaja kerää merkittäviä tuloja,
ovat 50 % ko. perusmaksua kalliimpia, ellei erikseen toisin päätetä. Mikäli em. perusteista toteutuu useampi kuin yksi, on maksu 100 % perusmaksua suurempi.
Mikäli liikuntapaikoille tai niiden irtaimistolle aiheutuu vahinkoa tai niiden käytöstä aiheutuu ylimääräisiä
henkilöstö- ym. kustannuksia (kts. 7.2.), on käyttäjä velvollinen ne täysimääräisesti korvaamaan.
Laskutettavat maksut on ilmoitettu pääsääntöisesti verottomana (netto) ja käteismaksut pääsääntöisesti verollisena (brutto). Verollinen (brutto) summa on asiakkaalta perittävä maksu ja veroton (netto) summa ko.

maksusta kaupungin saama tulo, josta on vähennetty ao. arvonlisävero.
Liikuntapalvelujen verokanta on 10 % ja yleinen verokanta 24 %. Kaupungin sisäiset palvelut ovat verottomia. Kertaluontoinen tilan tai irtaimiston luovutus on veronalaista toimintaa, mutta pitkäaikainen ei. Yksittäinen harjoitusvuoro katsotaan kertaluontoiseksi luovutukseksi vaikka se toistuisi pitkäaikaisesti.
3.2. Uimahalli
Uimahallimaksu oikeuttaa uimahallin, pukeutumistilojen ja kuntosalin käytön 2 h ajaksi (portilta portille).
Kuntosalimaksu oikeuttaa kuntosalin ja alakerran pukeutumistilojen käytön ilman aikarajaa.
3.2.1. Kertamaksut (myös ulkopaikkakuntalaiset)
-

Aikuiset (16 v täyttäneet)
Eläkeläiset (ko. kortti esitettävä)
Lapset 5-15 v
Pikkulapset 0-4 v aikuisen seurassa
80 v täyttäneet valkeakoskelaiset
Avustaja vaikeavammaisen mukana
Kuntosali: aikuiset (16 v täyttäneet)
Kuntosali: eläkeläiset ja lapset (alle 16 v)
Ryhmät ja laskutusasiakkaat
Ryhmien ohjaus ja uimaopetus
Pidennetty uintimaksu (kokonaisaika 4 h)

5,00
3,50
2,50
0,00
0,00
0,00
4,00
2,70
kertamaksu / hlö
h / ohjaaja
2 x normaali maksu

sis. 10 % alv.
sis. 10 % alv.
sis. 10 % alv.

45,00 (9/10)
31,50 (9/10)
22,50 (9/10)
210,00 (42/50)
147,00 (42/50)
105,50 (42/50)
280,00 (70/365)
5,00

sis. 10 % alv.
sis. 10 % alv.
sis. 10 % alv.
sis. 10 % alv.
sis. 10 % alv.
sis. 10 % alv.
sis. 10 % alv.
sis. 10 % alv.

sis. 10 % alv.
sis. 10 % alv.
kts. 3.2.1.
kts. 6.3.
sis. 10 % alv.

3.2.2. Sarjakortit (myös ulkopaikkakuntalaiset)
-

Aikuiset 10 krt / vuosi (16 v täyttäneet)
Eläkeläiset 10 krt / vuosi (kortti es.)
Lapset 5-15 v 10 krt / vuosi
Aikuiset 50 krt / vuosi (16 v täyttäneet)
Eläkeläiset 50 krt /vuosi (kortti es.)
Lapset 5-15 v 50 krt / vuosi
Kuntosalin henkilökohtainen kausikortti
Korttimaksu (sarja- ja kausikortit)

Sarjakortit ja kuntosalin henkilökohtainen kausikortti ovat voimassa 1 vuoden ostopäivästä lukien. Korttimaksulla lunastetaan kortti omaksi ensimmäisen latauksen yhteydessä (ei hyvitystä palautettaessa).
3.2.3. Vakiovuorot
-

Koko allas: ValkUS, Urheilusukeltajat, MalMe
Koko allas: muut ryhmät
Ratavaraus yleisövuorolla: ValkUS
Ratavaraus yleisövuorolla: muut ryhmät
Kuntosali
Judosali ja soutuallastila

*

minimivelotus 45 €/h (alle 15 hlö)

30,00/h + 1,00/hlö
2 x edell.
11,00/rata/h + kertam.
2 x edell. + kertam.
50,00/h
0,5 x 1/3 liikuntasali

+ 10 % alv. *
+ 10 % alv.
+ 10 % alv.
+ 10 % alv.
+ 10 % alv.
kts. 3.3.1.

130,00/h
12,00/h
50 % edell.

+ 10 % alv.
+ 10 % alv.
+ 10 % alv.

3.2.4. Tilapäisvaraukset harkinnan mukaan
-

Uimahallin perustaksa
Ryhmäpukuhuoneen perustaksa
Paikalliset em. seurat

-

Muut tilapäisvaraukset

vakiovuoromaksu

kts. 3.2.3.

3,00
0,20
70,00/kpl/vuosi
30,00/kanootti/kausi
30,00/kpl/vuosi
7 % bruttomyynistä
200,00/kk
300,00/vuosi

sis. 24 % alv.
sis. 24 % alv.
alv. 0 %
alv. 0 %
alv. 0 %
+ 24 % alv.
alv. 0 %
alv. 0 %

3.2.5. Muut maksut (myös ulkopaikkakuntalaiset)
-

Uima-asun, pyyhkeen, uimalakin tai -lasien vuokra
Laudeliina
Säilytystilojen, -häkkien yms. vuokra
Kanoottien säilytys
Säilytyskaapin vuokra
Kahvion sopimusvuokra (42,4 + 65,3 m²)
Hierontatilan vuokra (8,5 m²)
Arkistotilan siivous (157,6 m2)

3.3. Liikuntahalli
3.3.1. Liikuntatilojen vuorot
-

Paikallisen liikuntayhdistyksen ohjattu
lasten ja nuorten liikunta
Paikallinen eläkeläisryhmä arkisin klo 8-16
Paikallinen liikuntayhdistys 1/3 sali
Omat koululais- ja päiväkotiryhmät 1/3 sali
Muut kaupungin ryhmät 1/3 sali
Muu paikallinen yleishyödyllinen yhteisö 1/3 sali
Muut ryhmät 1/3 sali
2/3 sali
3/3 sali
Sulkapallovuoro vapaina aikoina
Höntsymaksu vapaina aikoina
Pöytätennis sis. mailat
Voimailusali ja painisali

0,00
0,00
8,00/h
8,00/h
12,00/h
18,00/h
25,00/h
1,5 x 1/3 sali
2 x 1/3 sali
10,00/h/kenttä
2,00/hlö/krt
2,00/hlö/krt
1/3 sali

+ 10 % alv.
alv. 0 %
alv. 0 %
+ 10 % alv.
+ 10 % alv.

sis. 10 % alv.
sis. 10 % alv.
sis. 10 % alv.

Sulkapallovuoron voi varata, kun edellinen vuoro on käytetty. Varauksen voi tehdä max. viikon päähän.
Käyttäjät vastaavat itse verkkojen ym. asennuksesta ja palauttamisesta paikoilleen. Höntsymaksua sovelletaan Wareenan yleisöluistelun tapaan nuorten palloiluun salissa, temppuiluun painisalissa jne.
3.3.2. Suuret liikuntatapahtumat, leirit, juhlatilaisuudet, näyttelyt ym. harkinnan mukaan (LTJ päätös)
-

Koko talon perustaksa
Aulatilan perustaksa
Paikallinen koulu, päiväkoti tai liikuntayhdistys

300,00/vrk tai 50,00/h
150,00/vrk tai 25,00/h
50 % edell.

+ 0-24 % alv.
+ 0-24 % alv.
+ 0-24 % alv.

70,00/kpl/vuosi
30,00/vuosi
20,00/vuosi tai 1,00/vrk
2,00/kpl
2,00/kpl
1,00/kpl

alv. 0 %
alv. 0 %
alv. 0 %
sis. 24 % alv.
sis. 24 % alv.
sis. 24 % alv.

3.3.3. Muut maksut (myös ulkopaikkakuntalaiset)
-

Säilytystilojen, -häkkien yms. vuokra
Säilytyskaapin vuokra
Säilytyslokeron vuokra
Sulkapallomailan vuokra
Sulkapallo
Pöytätennispallo

3.4. Koulujen liikuntasalit
-

Paikallisen liikuntayhdistyksen toimintasuunnitelman

-

mukainen lasten ja nuorten ohjattu vakiovuoro 1.9.-15.5.
Paikallisen salibandyseuran juniorivuoro 16.5.-31.8.
Kaupungin oma liikuntaryhmä
Paikallisen liikuntayhdistyksen tai erityisryhmän liikunta
Muun paikallisen yleishyödyllisen yhteisön liikunta
Koulujen omat tilaisuudet varattuina aikoina
Muut ryhmät ja tilaisuudet
Pieni alle 100 m² liikuntasali
Tietotie 2/3, Tyry 2/2 ja Naakka 2/2 sali
Tietotie 3/3

0,00/h
0,00/h
8,00/h
8,00/h
12,00/h
12,00/h
18,00/h
0,75 x edell.
1,5 x edell.
2 x edell.

alv. 0 %
+ 10 % alv.
+ 10 % alv.
alv. 0 %
+ 10 % alv.

Vakiovuorot 1.9. - 15.5. laskutetaan joulu- ja toukokuun alussa. Syyskauden vuoromaksu on 15 ja kevätkauden maksu 18 kertaa ko. vuoron yksikköhinta. Käyttäjästä riippumattomat vakiovuorojen peruutukset
hyvitetään yksikköhinnan mukaisesti joulutauko pois lukien. Muut käyttämättömät vuorot sisältyvät kausimaksuun, myös kokonaan peruutetut vakiovuorot yli 2 kk kauden alkamisen jälkeen.
Vuoroja myönnetään 1.9.-15.5. väliselle ajalle ma-pe klo 16-22 ja la-su klo 8-20 seuraaviin liikuntasaleihin: Kärjenniemi (242m²), Naakka (2 osaa 512m²), Sassi (88m²), Sorrila (203m²), Tarttila (57m²), Tietola
(223m²), Tietotien lukio (3 osaa 906 m²) ja Tyry (2 osaa 400m²).
Lisäksi myönnetään tilapäisvarauksia 16.5.-31.8. ainakin Tietotien lukion liikuntasaliin.
3.5. Jäähalli Wareena
Vuorojen ja ottelujen väliin merkitty jäädytystauko (10-15 min) ei sisälly laskutettavaan jääaikaan. Paikallisten jääurheiluseurojen eikä hotelli Waltikan ”merkittävistä tuotoista” peritä 50 % lisämaksua.
3.5.1. Talvikausi 15.8.-14.4. (vakiovuorot 15.8. alkaen)
-

Kaupungin omat koulut ja päiväkodit arkisin klo 7-15
Muut oppilaitokset arkisin klo 7-15
Muut ryhmät arkisin klo 7-15 *
Paikallisen jääurheiluyhdistyksen juniorijoukkue
Muut paikalliset ryhmät
Yleisöluistelu, 7 v täyttäneet *
Yleisöluistelu, alle 7 v kypärä päässä aikuisen seurassa

*

myös ulkopaikkakuntalaiset

30,00/h
45,00/h
72,00/h
45,00/h
95,00/h
2,00/henkilö
0,00

alv. 0 %
+ 10 % alv.
+ 10 % alv.
+ 10 % alv.
+ 10 % alv.
sis. 10 % alv.

50,00/h
100,00/h
50 ,00/h
2,00/henkilö

+ 10 % alv.
+ 10 % alv.
+ 10 % alv.
sis. 10 % alv.

3.5.2. Kesäkausi 15.4.-14.8.
-

Paikallisen jääurheiluyhdistyksen juniorijoukkue
Muut ryhmät
Yksilövalmennus max 3 hlö ilman jäädytystä*
Yleisöluistelu (omatoiminen harjoittelu)

*

kotimaisten taitoluisteluryhmien (Waltikka) yksilövalmennus leiritoiminnan ohessa

3.5.3. Muut maksut
-

Koko talon juhlatilaisuudet
Näyttelyt ym. ylätasanteella
Rullakiekko ym. kaukalon kesäkäyttö
Saunan käyttömaksu
Ilma-ase- ja jousiammuntarata 15.9.-30.4.
Kokoustilan sopimusvuokra: Kiekko-Ahma

360,00/vrk tai 60,00/h
100,00/vrk tai 20,00/h
30,00/h
10,00 + 10,00/h
400,00/vuosi
120,00/kk

+ 24 % alv.
+ 24 % alv.
+ 10 % alv.
+ 24 % alv.
alv. 0 %
alv. 0 %

-

Kahvion sopimusvuokra: Kiekko-Ahma
Säilytystilat, varastokopit ja -häkit

7 % bruttomyynnistä
70,00/kpl/kausi

+ 24 % alv.
alv. 0 %

3.6. Keinonurmi Sahara
Sääolosuhteiden vuoksi käyttämättä jäävät varaukset jätetään laskuttamatta, mikäli niistä on ilmoitettu
ajoissa liikuntatoimistoon. Talvikauden ohjeellinen pakkasraja on -12°C.
3.6.1. Kesäkausi 1.5.-31.10.
-

Paikallinen juniorijoukkue ja koululaisryhmä
Muut paikalliset ryhmät
Ulkopaikkakuntalaisten harjoitusvuorot
Puoli kenttää, jos koko kenttä käytössä

0,00
20,00/h
50,00/h
75 % edell.

+ 10 % alv.
+ 10 % alv.
+ 10 % alv.

15,00/h
40,00/h
75 % edell.

+ 10 % alv.
+ 10 % alv.
+ 10 % alv.

25,00/h
55,00/h
75 % edell.

+ 10 % alv.
+ 10 % alv.
+ 10 % alv.

70,00/vuosi

alv. 0 %

60,00/ottelu
30,00/ottelu
2 x edell./vrk
15,00/h
50,00/h
60,00/vrk tai 12,00/h
150,00/kausi

+ 10 % alv.
+ 10 % alv.

3.6.2. Välikausi 1.11.-14.1. (ei vakiovuoroja)
-

Paikallinen juniorijoukkue ja koululaisryhmä
Muut ryhmät
Puoli kenttää, jos koko kenttä käytössä

3.6.3. Talvikausi 15.1.-30.4. (ohjeellinen pakkasraja -12°C)
-

Paikallinen juniorijoukkue ja koululaitos
Muut ryhmät
Puoli kenttää, jos koko kenttä käytössä

3.6.4. Muut maksut
-

Säilytystilat (kausi 1.5.-30.4.)

3.7. Apian urheilualue
3.7.1. Apian urheilukenttä
-

Aikuisten jalkapallo-ottelut
Junioreiden jalkapallo-ottelut
Jalkapalloturnaukset
Nurmikentän harjoitusvuorot (palloilulajit)
Ulkopaikkakuntalaisten harjoitusvuorot
Muut tapahtumat
Kahvion sopimusvuokra: Haka, VaKP, PS-44

+ 10 % alv.
+ 10 % alv.
+ 24 % alv.
+ 24 % alv.

Paikallisen urheiluseuran pienimuotoinen urheilutoiminta mm. viikkokisat, urheilukoulut jne. on maksutonta. Paikallisten urheiluseurojen ”merkittävistä tuotoista” ei peritä 50 % lisämaksua.
3.7.2. Apian uimalan sauna
-

Saunatilaisuuden perustaksa
Kaupungin henkilökunnan avantouintivuoro
Apian avantouimarit, maksullinen avantouintivuoro
Hikoilusauna 1.6.-31.8. kertamaksu (alle 5 v maksutta)
Hikoilusauna 1.6.-31.8. sarjakortti 11 krt/vuosi
Kioskin sopimusvuokra 1.5.-30.9.

40,00 + 20,00/h
40,00+20,00/h
60,00+20,00/h
2,00/henkilö
20,00/sarjakortti
7% bruttomyynnistä

+ 24 % alv.
alv. 0 %
+ 10 % alv.
sis. 10 % alv.
sis. 10 % alv.
+ 24 % alv.

Ennen ja jälkeen saunavarausta on käytettävissä ohjeellinen 15 min tilaisuuden valmistelua, siivousta ym.
varten. Saunan avain noudetaan ja palautetaan uimahallin lippukassalta tai erikseen sovittavalla tavalla.
3.8. Korkeakankaan hiihtokeskus
3.8.1. Laskettelukeskus (myös ulkopaikkakuntalaiset)
-

Alle 7 v kypärä päässä aikuisen seurassa
7-11 v 2 h lippu
7-11 v päivälippu
12 v täyttäneet 2 h lippu
12 v täyttäneet päivälippu
7-11 v kausikortti (kampanjahinta)
Nuorisoklubin kausikortti* (kampanjahinta)
12 v täyttäneet kausikortti (kampanjahinta)
Omat koululaisryhmät klo 8:00-16:00 (laskutus)
Muut ryhmät (laskutus mahdollinen)
Korttimaksu (myös kadonnut tai vioitettu kausikortti)
Jojo
Lasketteluvälineiden säilytyskaappi
Rinnekahvilan sopimusvuokra (min 1000 euroa/vuosi)
Rinnekahvilan kertavuokra (LTJ päätös)
Rinnekahvilayrittäjän vaunupaikka sis. sähkö

0,00
10,00
15,00
15,00
20,00
59,00
71,20
89,00
8,00/hlö
Kertamaksu/hlö
5,00
2,00
20,00 / kausi
7 % bruttomyynnistä
100,00/vrk tai 20,00/h
4,00/vrk

sis. 10 % alv.
sis. 10 % alv.
sis. 10 % alv.
sis. 10 % alv.
sis. 10 % alv.
sis. 10 % alv.
sis. 10 % alv.
alv. 0 %
sis. 10 % alv.
sis. 10 % alv.
sis. 24 % alv.
alv. 0 %
+ 24 % alv.
+ 24 % alv.
sis. 24 % alv.

Kaikki kausikortit ovat henkilökohtaisia. Väärinkäytöstapauksissa kortti/kortit mitätöidään ilman maksupalautusta. Nuorisotoimen klubikortilla saa 12 v täyttäneiden kausikortista 20 % alennuksen*
Seuran hiihdonopettajilta opetustilanteessa / toimitsijoilta kilpailutilanteessa ei peritä maksua. Ryhmävaraukset (vähintään 10 hlö) pyritään sijoittamaan välittömään aikaan ennen rinteen avaamista.
3.8.2. Muut maksut
-

Talvitapahtumien perustaksa
Kesätapahtumien perustaksa
Tykkiladun tilapäisvaraukset (ryhmät)
Mettivuoren kertavuokra
Saunan käyttömaksu
Molemmat saunat

100,00/vrk tai 20,00/h
60,00/vrk tai 12,00/h
20,00 + 2,00/hlö
30,00/vrk tai 10,00/h
10,00 + 10,00/h
1,5 x edell.

+ 10 % alv.
+ 10 % alv.
+ 10 % alv.
+ 24 % alv.
+ 24 % alv.

Paikallisen liikuntayhdistyksen jäsentenvälinen ja pienimuotoinen urheilutoiminta on maksutonta. Muista
merkittävistä tapahtumista peritään em. perustaksoihin perustuva maksu. Perustaksa pitää sisällään tarvittavien tilojen ja suorituspaikkojen käytön pois lukien sauna ja rinnekahvila, joista peritään erillinen maksu.
Merkittäviä tapahtumia (perustaksa) ovat esim. piirikunnalliset tai sitä suuremmat kilpailut, koiranäyttelyt
ja muut suuret yleisötapahtumat.
3.9. Muut liikuntapaikat
3.9.1. Roukon, Lotilan, Rauhalan ja Tarttilan nurmikentät sekä Sassin keinonurmikenttä
-

Aikuisten jalkapallo-ottelut
Aikuisten harjoitusvuorot (palloilulajit)
Ulkopaikkakuntalaisten harjoitusvuorot

3.9.2. Muut kentät

30,00/ottelu
10,00/h
50,00/h

+ 10 % alv.
+ 10 % alv.
+ 10 % alv.

-

Kerhomajan tenniskentän vakiovuoro 1.5.-31.10.
Kerhomajan tenniskentän tilapäisvaraukset
Kerhomajan jääkiekkokentän varaukset
Kerhomajan luistelukentän varaukset
Sirkus, tivoli, muut suuret tapahtumat
Muut maksut liikuntatoimenjohtajan harkinnalla

80,00/h/kenttä
5,00/h/kenttä
10,00/h
60,00/vrk tai 12,00/h
60,00/vrk+30,00/vrk

+ 10 % alv.
sis. 10 % alv.
+ 10 % alv.
+ 10 % alv.
+ 24 % alv.

Kenttien vapaamuotoinen käyttö ilman varausta ja paikallisen liikuntayhdistyksen pienimuotoinen urheilutoiminta mm. viikkokisat, urheilukoulut jne. on maksutonta.
3.9.3. Muut liikuntapaikat
-

Frisbeegolfradan tilapäisvaraukset ryhmille
Frisbeegolfradan varaukset tapahtumia varten
Kirjaslammen uimalarakennuksen vuokra
Muut maksut liikuntatoimenjohtajan harkinnalla

20,00 + 2,00/hlö
50,00/tapahtuma/vrk
30,00/tapahtuma

+ 10 % alv.
+ 10 % alv.
+ 24 % alv.

Valkeakoskelaiset frisbeegolfseurat ovat lupautuneet huolehtimaan frisbeegolfratojen siisteydestä ja pienimuotoisesta kunnossapidosta yhteistyössä liikuntatoimen kanssa. Tätä vastaan heillä on ko. ratojen maksuton käyttöoikeus jäsentenväliseen ja pienimuotoiseen toimintaan esim. harjoitukset, viikkokisat, yritystapahtumat jne.

4. LIIKUNTATOIMEN IRTAIMISTO
4.1. Yleistä
Liikuntatoimen irtaimistoa voidaan lainata tapahtumiin liikuntatoimenjohtajan harkinnan mukaan. Irtaimisto varataan liikuntatoimistosta tai ko. liikuntapaikan vastaavalta työnjohtajalta.
4.2. Irtaimiston vuokrat

kertataksa + lisävrk

-

100,00 + 50,00/vrk
10,00 + 2,00/vrk
3,00 + 0,60/vrk
0,50 + 0,10/vrk
10,00 + 2,00/vrk
60,00 + 12,00/vrk
60,00 + 12,00/vrk
50,00 + 10,00/vrk
25,00 + 5,00/vrk

Maalikamera
Megafoni
Urheilutalon pöytä (14/37)
Urheilutalon tuoli (135/251)
Liikuntahallin suojamatto
Rytmisen voimistelun matot
Salibandykaukalo
Suoja-aidat lukumäärästä riippumatta
Työmaakopit

+ 24 % alv.
+ 24 % alv.
+ 24 % alv.
+ 24 % alv.
+ 24 % alv.
+ 24 % alv.
+ 24 % alv.
+ 24 % alv.
+ 24 % alv.

Vuokrat koskevat pääsääntöisesti irtaimiston käyttöä sen normaalin sijoituspaikan ulkopuolella. Muun irtaimiston vuokrat sekä maksut irtaimiston kuljetus-, huolto-, siivous- ym. palveluista päätetään tapauskohtaisesti erikseen.

5. MAINOSPAIKAT JA TILAPÄISET MYYNTIPAIKAT
5.1. Yleistä
Mainonta ja myyntitoiminta kaupungin liikuntapaikoilla sallitaan paikallisille liikuntayhdistyksille tietyin

rajoituksin. Edullinen mainonta- ja myyntioikeus liikuntapaikoilla on tärkeä paikallisen seuratoiminnan tukimuoto. Mainosten ja myyntipaikkojen sijoittamisesta liikuntapaikoille päättää liikuntatoimenjohtaja.
5.2. Kiinteät mainospaikat
Kiinteitä mainospaikkoja voidaan vuokrata kyseistä liikuntapaikkaa ensisijaisena toimintapaikkanaan käyttävälle paikalliselle liikuntayhdistykselle, jolla on merkittävää junioritoimintaa. Kiinteiden mainospaikkojen vuosimaksut perustuvat seuraavaan hinnoitteluun:
-

Jäähalli Wareena
Apian urheilukenttä
Mainostaulut mm. frisbeegolfradoilla
Korkeakankaan hiihtostadion
Korkeakankaan laskettelurinne

20,00/m tai m²
20,00/m tai m²
20,00/m tai m²
15,00/m tai m²
15,00/m tai m²

+ 24 % alv.
+ 24 % alv.
+ 24 % alv.
+ 24 % alv.
+ 24 % alv.

Kiinteistä mainospaikoista päättää liikuntatoimenjohtaja. Tarvittaessa niistä tehdään erillinen sopimus. Urheilutalolle ja Saharan keinonurmelle ei kiinteitä mainospaikkoja toistaiseksi myönnetä.
5.3. Tilapäiset mainospaikat
Paikallisilla liikuntayhdistyksillä on mahdollisuus asettaa mainoksia ko. liikuntapaikalle tapahtumansa
ajaksi. Mainokset on poistettava välittömästi tapahtuman jälkeen eivätkä ne saa tapahtuman aikana peittää
kiinteitä mainoksia, ellei toisin päätetä. Tilapäisistä mainospaikoista päättää liikuntatoimenjohtaja.
5.4. Tilapäiset myyntipaikat
Paikallisilla liikuntayhdistyksillä on mahdollisuus asettaa tilapäisiä myyntipakkoja ko. liikuntapaikalle tapahtumansa ajaksi, ellei sitä ole sopimuksin tai muutoin rajoitettu. Myyntitoiminnan vaatimat luvat yhdistys hoitaa ao. viranomaisten kanssa. Myyntipaikka on purettava välittömästi tapahtuman jälkeen. Luvan
tilapäiselle myyntipaikalle antaa liikuntatoimenjohtaja.

6. LIIKUNNANOHJAUS
6.1. Yleistä
Liikuntatoimi järjestää resurssiensa mukaan toimintaa niille ryhmille, joita muut toimijat eivät tavoita.
Muilla toimijoilla tarkoitetaan mm. paikallisia liikuntayhdistyksiä, kaupungin muita hallintokuntia jne.
Yksityiskohtaiset tiedot ohjatusta liikuntatoiminnasta löytyy osoitteessa www.valkeakoski.fi / liikunta.
Tässä kohdassa määritellään ohjatun toiminnan ilmoittautumiskäytäntö, hakuajat sekä maksut.
6.2. Liikuntaryhmiin ilmoittautuminen
Kaikkiin liikuntatoimen ohjaamiin liikuntaryhmiin ja tapahtumiin ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti
HelleWi-järjestelmän avulla osoitteessa www.valkeakoski.fi / liikunta / liikunnanohjaus.
Ilmoittautumisen (Hellewi) määräajat:
Uimahallin uimakoulut, vko 19-24
Vauvauinti, vko 36-49
Vauvauinti, vko 2-17

haku 15.4. klo 15:00 mennessä
haku 15.8. klo 15:00 mennessä
haku 15.12. klo 15:00 mennessä

Muut ohjatut ryhmät, vko 36-49 ja 2-17

haku 15.8. klo 15:00 mennessä

6.3. Ohjaustoiminnan maksut
-

Liikunnanohjaus ja uimaopetus
Vesivoimistelu sis. uintimaksu
Eläkeläisten vesivoimistelu sis. uintimaksu
Vauvauinti sis. uintimaksut
Lasten uimakoulut sis. uintimaksu
Aikuisten uimakoulu sis. uintimaksu
Liikuntaryhmien kausimaksu
Kuntosaliryhmät em. lisäksi

30,00/h/ohjaaja
100,00/kausi
65,00/kausi
110,00/kausi
45,00/10 h kurssi
70,00/10 h kurssi
25,00/kausi/ryhmä
kertamaksu/hlö

+ 0-10 % alv.
sis. 10 % alv.
sis. 10 % alv.
sis. 10 % alv.
sis. 10 % alv.
sis.10 % alv.
sis. 10 % alv.
kts. 3.2.1.

Kausimaksut peritään jokaisesta ryhmästä sekä syys- että kevätkaudella erikseen. Vauvauintimaksu sisältää
vanhempien maksut (max. 2 aikuista / lapsi). Ohjaustunti = oppitunti (45-60 min).

7. MUUT MAKSUT
7.1. Liikuntatoimiston kokoustilat
-

Paikalliset liikuntayhdistykset ja erityisryhmät
Kaupunki
Muut ryhmät
Molemmat kokoushuoneet

6,00/h
8,00/h
10,00/h
1,5 x edell.

+ 24 % alv.
alv. 0 %
+ 24 % alv.

30,00/h/hlö
0,20/kpl
0,50/kpl
50 % edell.
40,00/avain
30,00/vuosi

+ 24 % alv.
sis. 24 % alv.
sis. 24 % alv.
sis. 24 % alv.
alv. 0 %
alv. 0 %

7.2. Muut maksut
-

Työkorvaus (esim. tilaisuudet juhlapyhinä)
Kopiomaksu, harmaasävy
Kopiomaksu, värillinen
Kopiomaksu, paikalliset liikuntayhdistykset
Panttimaksu, avainten luovutus
Henkilökunnan autopaikat sisältäen sähkön

Liikuntatoimen ja liikuntapaikkojen yhteystiedot:
Liikuntatoimisto
Projektityöntekijä
Liikuntapaikkamestari
Liikunnanohjaaja
Uimahalli ja liikuntahalli
- lippukassa
- laitosmies / henkilökunta
- uima-allas / valvonta

040 335 6801
040 335 6802
040 335 6803
040 335 6805

liikunta@valkeakoski.fi
pauliina.rauhamaki@valkeakoski.fi
timo.toivonen@valkeakoski.fi
sanna.kulmala@valkeakoski.fi

Liikuntatoimenjohtaja

040 335 6810

Jäähalli Wareena
Urheilukentät
Apian uimala (kesäkausi)
Korkeakangas ja ladut

040 335 6811
040 335 6812
040 335 6813
040 335 6814

Katuosoite:

Urheilutalo (Uimahalli, liikuntahalli ja liikuntatoimisto)
Apiankatu 7

Postiosoite:

Valkeakosken kaupunki
Liikuntatoimisto
PL 20
37601 Valkeakoski

Laskutusosoite:

Valkeakosken kaupunki
Talous- ja konserniohjaus
PL 20
37601 Valkeakoski

Kotisivut:

www.valkeakoski.fi / liikunta

040 335 6806
040 335 6807
040 335 6808
timo.kukkonen@valkeakoski.fi

