Salon liikuntapalvelujen hinnasto 1.1.2012 lähtien
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HINTOJEN JAOTTELU
Salolaiset yhdistykset

Salolaiset yhdistykset -hinnat koskevat tässä hinnastossa rekisteröityneitä salolaisia yhdistyksiä. Mikäli varauksen katsotaan tukevan kaupungin tavoitteita ja toimintaa, voidaan hinnastossa määrätty hinta jättää perimättä. Kaikesta yhdistysten
tilojen käytöstä on ennakkoon sovittava liikuntapalvelujen kanssa. Eri tilojen hintojen kohdalla salolaiset yhdistykset on lyhennetty muotoon yhdistykset.
Yhdistyshinnat koskevat ensisijaisesti liikuntasaleja ja halleja, eivätkä koske esim.
jäähallia, uimahallia tai tenniskenttiä muiden kuin ko. lajien liikuntaseurojen osalta. Uimahallin sisäänpääsymaksun maksavat kaikki muut paitsi vesiliikuntaseurat.
Viikoittaisten käyttövuorojen jaossa kaupungin järjestämä liikuntatoiminta on etusijalla ja toisella sijalla on salolaisten yhdistysten järjestämä liikuntatoiminta. Kolmanneksi vuoroja annetaan kaupungin ja yhdistysten järjestämään muuhun toimintaan ja muiden kuin yhdistysten järjestämään liikuntatoimintaan.
Sotaveteraanit saavat käyttää Salon kaupungin liikuntapaikkoja veloituksetta.
Nuorten vapailla liikuntaryhmillä (alle 20v), jotka eivät kuulu yhdistystoiminnan
piiriin, hinta on 50 % voimassaolevasta taksasta.
Sisäinen käyttö

Kaupungin eri toimialojen ja hallintokuntien tekemissä liikuntatilojen varauksissa
tilan hinta määräytyy sisäisestä vuokrasta vuosittain käyttötuntia kohden laskettavan tuntihinnan mukaan.
Muut toimijat

Muut toimijat – hinnat koskevat:
· salolaisia yhdistyksiä ja järjestöjä silloin, kun vuorovaraus ei tue kaupungin
tavoitteita tai toimintaa
· muita kuin Salon kaupungin oppilaitoksia (esim. Koulutuskuntayhtymän oppilaitokset, AMK:n Salon toimipiste)
· kuntayhtymiä
· yrityksiä
· kansallisia urheilu- ja liikuntajärjestöjä (esim. lajiliitot) sekä alueellisia liikuntajärjestöjä (esim. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry)
· yksityishenkilöitä
· hinnastossa ilmoitettuja alennuksia myönnetään seuraavia todisteita
vastaan:
· Lapsi-alennus 6-16-vuotiaille > uimahallin sarjakortteja ostettaessa todistettava ikä pyydettäessä
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·
·
·

·

·
·

·

Opiskelija-alennus > voimassaoleva opiskelijakortti (todennettavissa oleva kortti)
Varusmies-alennus > varusmies- tai siviilipalvelusmieskortti
Eläkeläisalennus > eläkeläiskortti (kortti, jossa teksti eläkkeensaaja tai työeläkkeen saaja, osa-aikaeläkeläisille ei myönnetä
alennusta) tai henkilökortilla tms. todistettu 65 vuoden ikä. 70
+- kortin ostajat, todistettu 70 vuoden ikä.
Veteraanialennus (l. maksuton hinta) > Veteraanit, veteraanien
puolisot ja lesket ovat vapautettuja uimahallin sisäänpääsymaksusta, kuntosalimaksuista sekä ohjatun liikunnan maksuista. Oikeus etuuteen tulee osoittaa esim. Kela-kortin R- tai MR-merkinnällä. Veteraanit ja veteraanien lesket voivat vaihtoehtoisesti
noutaa veteraanipajalta veteraanikortin ja näin osoittaa oikeutensa maksuttomaan palveluun
Vammaisen tai liikuntaesteisen saattaja (maksutta) > saattajana
toimimisesta ilmoitetaan uimahallin asiakaspalveluvastaavalle
Työttömien alennus > työttömyys on todistettava enintään 2 kk
vanhalla maksuilmoituksella työttömyyspäivärahan tai työmarkkinatuen maksamisesta ko. henkilölle, pyydettäessä myös henkilöllisyys on todistettava. Vaihtoehtoisesti työttömyys tulee todistaa työvoimatoimiston ja liikuntapalvelujen yhteisellä lomakkeella, jonka työvoimatoimiston virkailija vahvistaa allekirjoituksella,
päivämäärällä (enintään 2 kk vanha) ja leimalla.
· työttömien alennus on käytettävissä uimahallin kerta- ja
10-kerran sarjakortteihin sekä muiden kuntosalien (ei uimahallin) vuosikortteihin.
Kelan kuntoutustuki >Todistus määräaikaisen kansaneläkkeen
saamisesta. Mikäli, asiakas hankkii ko. todistuksen ja esittää sen
uimahallin kassalla sekä todentaa henkilöllisyytensä, voidaan Kelan kuntoutustuella oleville myöntää samat alennukset kuin eläkeläisille. Kelan kuntoutustuella alennettuun hintaan voi uimahallia käyttää kertamaksulla tai 10 kerran sarjakortilla, koska
kuntoutustuki on määräaikainen ratkaisu.

Tilavuokrat

Tilavuokrat peritään käyttötunneittain kaikista niistä tunneista, jolloin tila on vuokraajan käytössä ja poissa muusta käytöstä. Esim. konserttien osalta tilavuokraa
peritään konserttiajan lisäksi myös valmisteluun ja purkuun kuluvilta tunneista.
Ylimääräinen sähkönkulutus voidaan laskuttaa käytön mukaan erikseen, mikäli se
on todennettavissa. Irtoroskien keruu ja tilan yleisestä siististä ilmeestä huolehtiminen kuuluu pääsääntöisesti tilan vuokraajalle (poikkeuksista sovitaan erikseen).
Siivouksesta voidaan laskuttaa erikseen aiheutuneiden kulujen mukaisesti, mikäli
ohjeita ei ole noudatettu. Kiinteistölle ja irtaimistolle aiheutuneesta vahingosta laskutetaan aina erikseen aiheutuneiden vahinkojen mukaan.
Liikuntapalveluilla on oikeus laskuttaa maksuttomien vuorojen käyttäjiä sellaisista
varatuista vuoroista, joita ei ole käytetty eikä ole ilmoitettu niiden käyttämättä jättämisestä liikuntapalveluille viimeistään 3 vrk ennen varausta. Peruuttamatta jäte-
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tyistä vuoroista voidaan periä hinnaston mukainen ko. tilan vuokrahinta (muut toimijat -hinta).
Mikäli vuoron varaaja / käyttäjä menettelee vuoron haun yhteydessä tai vuoron
käytössä epärehellisesti tai asiattomasti, on liikunta- ja nuorisolautakunnalla oikeus päättää korvausvelvoitteesta ja vuorojen menettämisestä.
Rahojen palauttaminen

Ostettujen uimahallien sarjakorttien, arvokorttien tai kuntosalien vuosikorttien
maksusuorituksia ei palauteta. Lääkärintodistusta vastaan korttien käyttöaikaa voidaan jatkaa enintään lääkärintodistuksen osoittaman ajan verran. Asiakkaan tulee
hakea käyttöajan pidennystä ennen sarjakortin käyttöajan umpeutumista.
Liikuntaryhmien osalta liikuntapalvelut voi palauttaa käyttämättä jääneen kurssimaksun lääkärintodistusta vastaan ainoastaan, jos kurssista on kertoja jäljellä yli
puolet. Asiakkaan tulee hakea kurssimaksun hyvitystä ennen kurssilaskun eräpäivää.
Kaikki hinnastossa esitetyt hinnat on esitetty euroina.
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UIMAHALLI
VUOSIKORTIT (sis. alv. 9 %)
Älykortti (lunastetaan ensimmäisellä
ostokerralla)
Aikuisten vuosikortti, voim. 1v. ostopäivästä

Hinta euroina
4
370

Eläkeläisten vuosikortti (ei osa-aika),
voimassa 1 v. ostopäivästä

190

Lasten 6-16 v. vuosikortti, voim. 1 v.
ostopäivästä

170

SISÄÄNPÄÄSYMAKSUT
(sis. alv. 9 %)
Aikuinen
Lapsi 6-16 v.
Alle 6 v. vanhempien mukana (ei koske ryhmiä)
Opiskelija, opiskelijakortilla
Eläkeläinen, eläkeläiskortilla
Varusmies tai siviilipalvelumies, kortilla
Sotaveteraanit, rintamamiestunnuksella
Vaikeavammaisen tai liikuntaesteisen
saattaja
Salon kaupungin koulut ja päiväkodit
(kaikki ohjaajat ja avustajat maksutta)
Työttömät (arkisin klo 6-15)

5
2,5
maksuton
2,5
2,5
2,5
maksuton
maksuton
1,70 – alv 9%

3

Hintoihin sisältyy kuntosalin käyttö (alaikäraja 15 v., aikuisen kanssa 13 v.)

MUUT MAKSUT
(sis. alv. 23 %)
Uimapuvun vuokra
Pyyheliinan vuokra
Suojatossut/pari
Kertakäyttöpefletit / kpl

1,6
1,6
0,3
0,3

Kadonnut tai rikottu avainkortti
Kadonnut avain

5,0
8,0

SARJAKORTIT (sis. alv. 9 %)
Sarjakortit ovat voimassa 2 vuotta ostopäivästä tai siihen asti kunnes
opiskelu päättyy tai lapsen ikäraja ylittyy.
Älykortti (lunastetaan ensimmäisellä
ostokerralla)
Aikuinen, 10 kpl
Aikuinen 25 kpl
Aikuinen 50 kpl
Aikuinen 100 kpl

4
10 x 4,5 = 45
25 x 4= 100
50 x 3,75= 187,50
100 x 3,5 = 350
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Opiskelija, eläkeläinen, lapsi 10 kpl
Opiskelija, eläkeläinen, lapsi 25 kpl
Eläkeläinen, lapsi 50 kpl
Työttömät, 10 kpl (arkisin klo 6-15)

10 x 1,75 = 17,50
25 x 1,65 = 41,25
50 x 1,5 = 75
10 x 2,7 =27

Alennettujen ryhmien on todistettava oikeus alennukseen aina pyydettäessä.

TILAVARAUKSET,
LIIKUNTAKÄYTTÖ (sis. alv. 9 %)

yhdistysten ohjattu toiminta
maksuton

maksuton

15 / t +
sis.pääsymaksut
100 / t +
sis.pääsymaksut
100 / t +
sis.pääsymaksut
25 / t +
sis.pääsymaksut
15 / t +
sis.pääsymaksut
15 / t

yhdistykset

muut

maksuton

25 / t

Lasten allas, 1/2 allas
maksuton
Vanha iso allas
maksuton
Uusi iso allas
maksuton
Terapia-allas tai muu vesivoimistelualue
maksuton
1 radan (25 m) vuokra
Liikuntasali 130 m2, ilman uintia

MUU KUIN LIIKUNTAKÄYTTÖ
(sis. alv. 23 %)
Yläkerran liikuntasali luentotilana

muut

OHJATTU LIIKUNTATOIMINTA
(sis. alv. 9 %)
Lasten uimakoulut, kurssimaksu *
Aikuisten uimakoulut, kurssimaksu *
Vauvauinti kurssimaksu *
(sis. 2 vanhempaa + lapsi)
Perheuinti kurssimaksu *
(sis. 2 vanhempaa + lapsi)
Koko kansan vesijumppa
Vesivoimistelu ja -juoksu, kertamaksu
Vesivoimistelu, 10 krt, kurssimaksu *
Vesivoimistelu ja -juoksu, opisk., eläk.,
kertamaksu *
Vesivoimistelu 10 krt, opisk., eläk., kurssimaksu *
Kuntosalikurssit aikuiset (sis. uinnin),
kurssimaksu *
Kuntosalikurssit eläk, opisk, (sis.uinnin),
kurssimaksu *
Tilausryhmät (esim. yrityksille) vesivoimistelu tai muu vesiliikunta.** Laskutetaan väh. 10 hlöä

VÄLINEVUOKRAUS (sis.

3,5 / krt
5,5 / krt
7 / krt
8 / krt, toinen lapsi 2
uintimaksulla
5,5 / krt
5 / krt
3,5 / krt
3 / krt
5,5 / krt
3,50 / krt
7 / t / hlö
yhdistykset /sisäinen käyttö

muut

9 (16)

Vesiliikuntavälineet, 10-30 kpl

maksuton

30 / t

* Suurin osa ryhmistä on kurssimuotoisia ryhmiä, joissa osallistumismaksut kerätään koko kurssin osalta kurssin alkaessa, kurssimaksu määräytyy toimintakertojen perusteella, esim. 8 kertaa = 8 x kertamaksu.
** Liikuntaryhmän ohjauksen hintaan sisältyy käytetty liikuntatila ja -välineet

JÄÄHALLI
LIIKUNTAKÄYTTÖ (sis. alv. 9 %)
Käyttökorvaus
Aukioloaikojen ulkopuolinen käyttö ( klo
23-07)
Jään käyttö normaalin jääkauden ulkopuolella
Yleisöluistelu ilmoitettuina aikoina

jääliikuntaseurat

muut

0/t

130 / t

70 / t

150 / t

1200 / vrk

1200 / vrk

yksityishenkilöille maksuton

MUU KUIN LIIKUNTAKÄYTTÖ,
ilman jäätä (sis. alv. 23 %)
30 / t

100 / t

40 / t

135 / t

2000

2000

yhdistykset

muut

Palloiluhalli 1/3 osa

maksuton

60 / t

Koko palloiluhalli (1664 m2)

maksuton

200 / t

Tanssisali

maksuton

20 / t

Kuntosali

maksuton

25 / t

Yleisurheilualue

maksuton

30 / t
3/t
arvokortilla
3/t
arvokortilla

Käyttökorvaus (jääkauden ulkopuolella)
Aukioloaikojen ulkopuolinen käyttö
(klo 23-07)

MUUT MAKSUT (sis. alv. 9%)
Kentän reunuksen purku ja pystytys

LIIKUNTAHALLIT
Salohalli

LIIKUNTAKÄYTTÖ (sis. alv. 9 %)

maksuton
Pöytätennis
maksuton
Golflyöntipaikka / Heittopaikka

MUU KUIN LIIKUNTAKÄYTTÖ
(sis. alv. 23 %)
Palloiluhalli 1/3 osa
Koko halli
Koko halli, aukioloaikojen ulkopuolinen
käyttö (klo 22-07)

35 / t
100 / t

210 / t

200 / t

350 / t
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Kokoustila
Sauna salivuoron yhteydessä

maksuton

15 / t

15 /t

30 / t

yhdistykset

muut

maksuton
maksuton

20 / t
40 / t
10 / t

yhdistykset

muut

25 / t
60 / t

40 / t
90 / t

100 / t

130 / t

maksuton
maksuton
25 / t

30 / t
10 / t
40 / t

yhdistykset
maksuton
maksuton
maksuton

muut
15 / t
45 / t
8/t
6/t
6/t
6/t
arvokortilla

Urheilutalo

LIIKUNTAKÄYTTÖ (sis. alv. 9 %)
Palloiluhalli 1/2
Koko palloiluhalli (627 m2)
Peilisali (120 m2)

maksuton

Urheilutalo

MUU KUIN LIIKUNTAKÄYTTÖ

(sis. alv. 23 %)
Palloiluhalli 1/2
Koko halli
Koko halli, aukioloaikojen ulkopuolinen
(klo 22-07) käyttö
Peilisali, sisältää keittiön käytön
Alakerran kokoustila ilman saunaa
Sauna + kokoustila (vain aukioloaikoina)

Halikon liikuntahalli

LIIKUNTAKÄYTTÖ (sis. alv. 9 %)
Palloiluhalli 1/3
Koko palloiluhalli (870 m2)
Tanssisali (100 m2)
Squash / kenttä
Sulkapallo / kenttä

maksuton
maksuton
maksuton

Voimistelumonttu

MUU KUIN LIIKUNTAKÄYTTÖ
(sis. alv 23 %)
Koko palloiluhalli

yhdistykset

muut

75 / t

130 / t

yhdistykset

muut

maksuton
maksuton
maksuton

10 / t
35 / t
6/t
6/t
3/t
arvokortilla

Perniön liikuntahalli

LIIKUNTAKÄYTTÖ (sis. alv 9 %)
Palloiluhalli 1/3
Koko palloiluhalli (792 m2)
Peilisali (90m2)
Sulkapallo / kenttä
Pöytätennis

maksuton
maksuton
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MUU KUIN LIIKUNTAKÄYTTÖ
(sis. alv 23 %)
Kokoustila
Koko palloiluhalli
Sauna salivuoron yhteydessä

yhdistykset

muut

maksuton
70 / t
15 / t

10
120 / t
30 / t

yhdistykset

muut

maksuton
maksuton
maksuton

15 / t
30 / t
6/t

Kiskohalli

LIIKUNTAKÄYTTÖ (sis. alv 9 %)
Palloiluhalli 1/2
Koko palloiluhalli (560 m2)
Sulkapallo / kenttä
Muu kuin liikuntakäyttö
(sis. alv. 23 %)

40 / t

70 / t

Kuusjokitalo

LIIKUNTAKÄYTTÖ (sis. alv 9 %)
Palloiluhalli 1/2
Koko palloiluhalli (627 m2)
Muu kuin liikuntakäyttö
(sis. alv. 23 %)

yhdistykset

muut

maksuton
maksuton

15 / t
30 / t

50 / t

80 / t

Salon lukio

LIIKUNTAKÄYTTÖ (sis. alv. 9 %)
Palloiluhalli 1/2
Koko palloiluhalli (682 m2)
Muu kuin liikuntakäyttö
(sis. alv. 23 %)

yhdistykset

muut

maksuton
maksuton

15 / t
30 / t

50 / t

80 / t

Koulujen salit (ei Salon lukio)
YLI 300 m2 SALIT /
Liikuntakäyttö
Muu kuin liikuntakäyttö
200 - 300 m2 SALIT
Liikuntakäyttö
Muu kuin liikuntakäyttö
ALLE 200 m2 SALIT

yhdistykset

muut

maksuton
30 / t

15 / t
50 / t

maksuton
20 / t

10 / t
30 / t
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Liikuntakäyttö
Muu kuin liikuntakäyttö

maksuton
10 / t

5 /t
20 / t

yhdistykset
maksuton

muut
8/t

KUNTOSALIT
Ollikkalan kuntosali

LIIKUNTAKÄYTTÖ (sis. alv 9 %)
Painimatto tai tatami

Halikon ja Perniön liikuntahallit, Ollikkalan kuntosali sekä Salohallin kuntosalin yleisövuorot

KUNTOSALIN KÄYTTÖMAKSUT
(sis. alv 9 %)
Kertamaksu kaikki
Aikuiset
Alle 18 -vuotiaat, opiskelijat, varusmiehet,
työttömät, eläkeläiset

Yksityishenkilöt
3 / krt arvokortilla
90 / vuosi*
45 / vuosi*

Kiskon, Perttelin, Muurlan ja Kuusjoen kuntosalit

LIIKUNTAKÄYTTÖ (sis. alv 9 %)
yksityishenkilöt
Aikuiset
Alle 18-vuotiaat, opiskelijat, varusmiehet,
työttömät, eläkeläiset
Kulkulätkä (Kuusjoki, Kisko)

50 / vuosi
25 / vuosi
10

Särkisalon, Suomusjärven ja Kiikalan kuntosalit

LIIKUNTAKÄYTTÖ (sis. alv 9 %)
Aikuiset
Alle 18-vuotiaat, opiskelijat, varusmiehet,
työttömät, eläkeläiset

yksityishenkilöt
50 / vuosi
25 / vuosi
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·
·
·
·

Vuosikortit ovat voimassa 1 vuoden ostopäivästä ko. kuntosaleissa aukioloaikojen mukaan
Kiskon ja Kuusjoen kuntosaleissa sähköinen kulkulätkä ostetaan omaksi eikä sitä tarvitse
palauttaa, mutta se lakkaa toimimasta kun maksettu aika loppuu. Uudella maksulla käyttöaikaa jatketaan.
Alennus ei koske osa-aikaeläkeläisiä.
15-17 -vuotiaat voivat käyttää kuntosaleja itsenäisesti, 13-14 –vuotiaat vanhemman kanssa
(molemmat maksavat), alaikäraja on 13 v.

UIMARANNAT
Halikko, Kiikala
MÄRYNUMMEN, KOKKILAN JA HÄRJÄNVATSAN
UIMALAT

yksityishenkilöt

Saunamaksut, alv 9 %
Aikuiset, kertamaksu
Lapset 6-16 v. kertamaksu
Alle 6-vuotiaat lapset, sotaveteraanit
Tilavuokrat, alv 23 % (aukioloaikojen ulkopuolella)
Kokoontumistila Härjänvatsa (kesäkausi).
Kok.tila + sauna Härjänvatsa (kesäkausi)
Sauna ja pukutilat (talvikausi) (alv. 0%)

2
1
maksuton
yhdistykset & muut
25 / t
50 / krt + 15 / t
50
krt + 15 / t

Salo
LEHMIJÄRVEN UIMALA
Saunamaksut, alv 9 %
Aikuiset kertamaksu
Lapset 6-16 v. kertamaksu
Alle 6-vuotiaat lapset, sotaveteraanit

yksityishenkilöt
2
1
maksuton

Kuusjoki, Pertteli, Perniö
NUMMIJÄRVEN, VARVOJÄRVEN JA NAARJÄRVEN
UIMALAT
Saunamaksut, alv. 9%
Aikuiset kertamaksu
Lapset 6-16 v. kertamaksu
Alle 6-vuotiaat lapset, sotaveteraanit
Tilavuokrat, alv. 23 % (aukioloaikojen ulkopuolella)

yksityishenkilöt
2
1
maksuton
yhdistykset & muut
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Kokoontumistila (kesäkausi)
Kokoontumistila ja sauna (kesäkausi)
Sauna ja pukutilat (talvikausi) (alv. 0%)

25 / t
70 / krt + 20 / t
50 / krt + 20 / t

ULKOKENTÄT & TENNIS
LIIKUNTAKÄYTTÖ
Nurmikentät ja urheilukentät
(sis alv. 9 %)
Keskusurheilukenttä, Urheilupuisto
Lämmitettävä tekonurmi, 1/2 kenttä
Lämmitettävä tekonurmi, koko kenttä
Tekonurmi, kesäaika (ei lämmitystä), 1/2
kenttä
Tekonurmi, kesäaika (ei lämmitystä), koko
kenttä
Nurmikentät Urheilupuisto
Muut urheilu-/nurmikentät, joissa pukutilat ja suihku
Urheilu-/Nurmikentät, joissa pukutilat, ei
suihkua
Urheilu-/nurmikentät ilman pukutiloja

yhdistykset

muut

maksuton
maksuton
maksuton

60 / t
50 / t
90 / t

maksuton

20 / t

maksuton
maksuton

30 / t
50 / t

maksuton

35 / t

maksuton
maksuton

30 / t
25 / t

Nurmikenttien ja keskusurheilukentän osalta muusta kuin liikuntakäytöstä
päätetään erikseen liikunta- ja nuorisolautakunnassa.

Hiekkakentät
Liikuntatilaisuudet (alv 9 %) kentät,
joissa pukutilat ja suihkut
Liikuntatilaisuudet (alv. 9%) kentät,
joissa ei suihkua
Muut tilaisuudet (sis. alv 23 %)

Ulkotenniskentät

yhdistykset

muut

maksuton

20 / t

maksuton
50 / t

15
50 / t

tennisseura

muut

maksuton

10 / t

(sis. alv 9%)
Massakentät, (ei yksityisille)
Vakiovuoro kesäkausi / (1 t / vko, sis.
vähintään 20 t,)

60 / kesäkausi
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Muut tennis- ja koripallokentät

maksuton

maksuton

Tennishalli
yksityiset
(sis. alv 9 %)
Kaupungin päivävuorot (klo 8-16)
Kaupungin ilta- ja viikonloppuvuorot (klo
16 >, la-su)
·

8/t
12 / t

Kenttien viivojen tekemisestä laskutetaan 25 E / t ellei kyseessä ole liikuntakäyttö

OHJATTU LIIKUNTA
Lapset
(sis. alv 9 %)

Lasten ohjattu liikunta, kurssimaksu*
Vammaisratsastus (ei kuljetusta)
Vammaisratsastus (sis. kuljetuksen)

2,50 / krt
5 / krt
8 / krt

Työikäiset
(sis. alv 9 %)

Työikäisten ohjattu liikunta (pois lukien uimahalli),
kurssimaksu tai arvokortti*
Kävelytesti, max 20 henk.
Kuntosaliohjelmat
Lihaskuntotestit
Liikuntaryhmän ohjaus, lajiin tutustuminen (ei vesiliikunta)

3 / krt
100 / ryhmä
25 / hlö
25 / hlö
50 / t /ohjaaja

Erityisryhmät, ikääntyneet
(sis. alv 9 %)

70+ kortti (uimahalli+saliliikunta) **
Eläkeläisliikuntakortti, 1 vuosi (ei uimahalli) **
Vammaisratsastus ei kuljetusta
Vammaisratsastus

30 / vuosi
25 / vuosi
7 / krt
10 / krt

Kesätoiminta
(sis. alv 9 %)

Puistojumpat
Lasten urheilukoulut (ulkona, säävaraus)
Perheliikuntakerhot
Rantauimakoulut, kurssimaksu* (ei kuljetusta)

3 / krt, 30 / kausi
maksuton
maksuton
2 / krt
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Rantauimakoulut, kurssimaksu* (sis. kuljetuksen)

5 / krt

Arvokortit
(sis. alv 9 %)

Arvokortti (myydään 5, 10 ja 20 kerran kortteina)
voimassaoloaika 1 vuosi ostopäivästä

3 / krt

** Eläkeläisliikuntakortti oikeuttaa eläkeläiset osallistumaan kaikkiin liikuntatoimen ohjattuihin saliliikuntaryhmiin
** 70 + -kortteihin sisältyy saliliikuntaryhmien lisäksi uimahallin käyttöoikeus.
** Vesijumpista maksetaan erikseen molempien korttien osalta uimahallin hinnaston mukaan.
* Suurin osa ohjatun liikunnan ryhmistä on kurssimuotoisia ryhmiä, joissa osallistumismaksut kerätään koko kurssin osalta kurssin alkaessa, kurssimaksu määräytyy toimintakertojen perusteella, esim. 8 kertaa = 8 x kertamaksu.
· Erikoiskurssit hinnoitellaan erikseen kustannusten mukaan liikuntatoimenjohtajan päätöksellä

VÄLINEVUOKRAUS
Liikuntavälineet
(sis. alv 23 %)

1-3 vrk
3 / pr,
12 / 10-12
Kävelysauvat
pr
Lumikengät
10 / pr
Retkiluistimet
10 / pr
Pesäpallotarvikkeet
30
1
Lehmijärven vaellusreitin kartta

4-7 vrk
6 / pr,
24 / 10-20
pr
20 / pr
20 / pr

Muut laitteet ja välineet
(sis. alv. 23 %)
Maalikamera *
Moottorikelkka ja latuhöylä, ilman polttoainetta *
Siirrettävä katsomo 1 kpl *
Naulakot, 1 kpl *
Suojamatto, 1 kpl *
Esiintymislava (Halikon liik.halli)
Kadonnut avain**
Kadonnut exec-avain**
Kadonnut sähköinen avain (lätkä)**

yhdistykset
maksuton

muut
70 / vrk

maksuton
maksuton
20 / vrk
10 / rulla

20 / t
20 / vrk
20 / vrk
10 / rulla

100 / vrk
20
30
30

* Hintoihin ei sisälly välineiden kuljetus
** Hinta sama kaikille kadottajille

kaupungin
sisäinen
käyttö

maksuton
40 / 10-20 pr
40 / 10-20 pr
maksuton
1
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KOULUJEN LIIKUNTASALIEN KOOT
YLI 300 m2 SALIT
Salo Alhaisten liikuntasali 358 m2
Salo Hermannin koulu liikuntasali 313 m2
Salo Keskustan koulu 364 m2
Salo Meritalon koulu 360 m2
Salo Laurin koulu alasali 312 m2
Salo Moision koulu 375 m2
Salo Ollikkalan koulu 532 m2
Salo Pajulan koulu 360 m2
Salon lukio iso sali 682 m2
Halikko Yläasteen liikuntasali 360 m2
Kuusjoki Kurkelan koulun liikuntasali 374 m2
Muurlan koulun liikuntasali 420 m2
Pertteli Kaivolan koulun liikuntasali 450 m2
Suomusjärven koulun liikuntasali 368 m2
200 - 300 m2 SALIT
Salo Hermannin koulu juhlasali 253 m2
Salo Karjaskylän koulu 252 m2
Salo Tupurin koulu 267 m2
Salo Sirkkulan koulu 210 m2
Halikko Marian koulun liikuntasali 212 m2
Halikko Mustamäen koulun liikuntasali 288 m2
Kiikala Komisuon liikuntahalli 300m2
Perniön lukion liikuntasali 240 m2
Perniön yhteiskoulun sali 209 m2
Pertteli Inkereen koulun sali 299 m2
Särkisalon koulun liikuntasali 275 m2
ALLE 200 m2 SALIT
Salon lukio tanssitila n. 120 m2
Kiikala Rekijoen koulun liikuntasali - n. 160m2
Perniö Kirkonkylän koulun sali 180 m2
Pertteli Hiiden koulun liikuntasali 123 m2
Pertteli Hähkänän koulun liikuntasali 100 m2

