LIIKUNTATILOJEN
HINNASTO
LIIKUNTATILOJEN
HINNASTO
Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut

Hinnasto 2019

2

Liikuntatilojen hinnoittelun periaatteet ................................................................................3
Uimahallien hinnat .............................................................................................................6
Allasvuokrat ....................................................................................................................6
Liikuntatilat .....................................................................................................................6
Tilaussaunat / takkatilat ..................................................................................................7
Liikuntatilojen hinnat ..........................................................................................................8
Sisäliikuntapaikat ...........................................................................................................8
Jäähallit ja tekojäät .......................................................................................................10
Ulkoliikuntapaikat .........................................................................................................11
Omatoimiliikunta ..............................................................................................................12
AaltoAlvari ....................................................................................................................12
Wellamo .......................................................................................................................14
Muut maksut .................................................................................................................14
Ohjatut ryhmät .................................................................................................................16
Kertamaksut liikuntapaikoissa ......................................................................................16
Sarjakortit liikuntapaikoissa ..........................................................................................16
Lukukausimaksut .........................................................................................................17
Kurssit ..........................................................................................................................17
NytLiikkeelle .................................................................................................................17
Uimaopetus ..................................................................................................................17
Kuntosaliohjaus ............................................................................................................17
Kehonkoostumusmittaus ..............................................................................................17
Tilausliikunta ................................................................................................................18
Kuntotestaus ryhmille ...................................................................................................18
Muut palvelut ja tuotteet ...............................................................................................18
Maksuttomat palvelut .......................................................................................................19
Ulkoilu ja virkistys ............................................................................................................20
Virkistysalueet ..............................................................................................................20
Kalastusluvat ................................................................................................................20
Varasto- ja säilytystilat .....................................................................................................21
Vuokrattava kalusto .........................................................................................................22

3

Hinnasto 2019

Liikuntatilojen hinnoittelun periaatteet
Hinnastossa liikuntatilat on jaettu neljään hintatasoon käyttäjäryhmittäin

Käyttäjäryhmään
kuuluvat tahot

Käyttäjäryhmä 1

Käyttäjäryhmä 2

Käyttäjäryhmä 3

Käyttäjäryhmä 4

Juniorit

Seurat, yhdistykset ja koulut
Jyväskyläläisten liikuntaseurojen 18
vuotta täyttäneet
harrastajat
Jyväskyläläiset
muut rekisteröidyt
yhdistykset ja yhteisöt
Jyväskylän kaupungin hallintokunnat
Jyväskylässä toimivat yksityiset päiväkodit
Jyväskylässä toimivat perusopetusta
järjestävät koulut
Taiteen perusopetus

Oppilaitokset

Muut käyttäjät

Jyväskyläläisten liikuntaseurojen ja
muiden liikuntatoimintaa järjestävien
yhdistysten alle 18vuotiaat harrastajat

2. asteen oppilaitokset
Korkeakoulut

Yritykset (esim.
ammatinharjoittajat
ja osakeyhtiöt)
Muut käyttäjät

hiekkakentät, luonnonjääradat, lähiliikuntapaikat

hiekkakentät, luonnonjääradat, lähiliikuntapaikat

hiekkakentät, luonnonjääradat, lähiliikuntapaikat

nurmikentät tekojäät jäähallit uimahallit jalkapallohalli
yleisurheiluhalli
kuntosalit
0,3

0,5 – 0,7

0,65

1

70 %

30 – 50 %

30-35 %

0%

Maksuttomat liikuntapaikat
Maksulliset liikuntapaikat

maksullisen liikuntapaikan hintakerroin
Liikuntapaikan
käyttömaksun alennus %

Tilojen jakaminen
Mikäli tila varataan kokonaan, on tunnin hinta kunkin käyttäjäryhmän perushinta. Mikäli
tila jaetaan, on tunnin hinta varatun tilan suhteessa eli puoli salia on 0,5 ja 1/3 salia on
0,33.
Ottelut, turnaukset, kilpailut ja leirit
Otteluihin, turnauksiin, kilpailuihin ja leireihin varattavien vuorojen hintakerroin on 1,5
suhteessa kyseisen käyttäjäryhmän ja tilan harjoitusvuoron hintaan. Myös hiekkakentät
ovat maksullisia otteluissa, turnauksissa, kilpailuissa ja leireillä. Leirien tilavuokra on -50
% arkisin klo 8.00-16.00 välisinä aikoina (esim. koulujen lomaviikoilla).
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Varausten peruutukset ja siirrot
Myönnetyt vuorot tulee perua seitsemän (7) vuorokautta ennen vuoron alkua. Määräajassa perutuista vuoroista ei peritä maksua. Perumiset ja muutokset pitää aina vahvistaa liikuntapalveluihin sähköisesti. Kaikista määräajan jälkeen perutuista vuoroista peritään hinnaston mukainen maksu. Perumatta jätetyistä ja käyttämättömistä vuoroista peritään liikuntapalvelujen hinnaston hintaryhmän 4 mukainen maksu kaksinkertaisena.
Tapahtumat
Tapahtumien järjestämiseen tarvittavat tilat haetaan liikuntapalvelujen tapahtumalomakkeella. Tapahtumien hinnoittelu noudattelee ottelujen ja turnausten mukaista hinnoittelua.
Tapahtuman järjestäjä neuvottelee liikuntapalvelujen kanssa tapahtuman järjestämiseen
liittyvistä yksityiskohdista, kuten esim. välineistä, palveluhenkilöstöstä ja vastuista ennakolta. Liikuntapalvelut myöntää hallinnoimansa tilan käyttöoikeuden tapahtumiin ja mikäli
kyseessä on erillistapahtumaksi (ainutkertainen) luokiteltava tilaisuus, tästä tehdään viranhaltijapäätös.
Tapahtumahinnoittelussa käytetään kolmea aihealueen mukaista kategoriaa:
Konsertit
 ympärivuoden sama hinta
Muut tapahtumat
 messu-, kulttuuri- ja viihdetapahtumat
 kansainväliset urheilutapahtumat
 pääsykokeet
Urheilu- ja liikuntatapahtumat
 liikunta- ja urheiluseurojen tapahtumat, leirit
Omatoimiliikuntaan ja vertaistoimintaan tarkoitetut maksuttomat vuorot
Liikuntapalvelujen hallinnoimiin liikuntatiloihin voidaan varata maksuttomia vuoroja ns.
omatoimiliikuntaan sekä kaupungin organisoimaan vertaisliikuntatoimintaan. Vuoroja koskevat tilavaraukset ja vuorojen alueellinen suunnittelu tehdään liikuntapalvelujen toimesta.
Omatoimiliikuntavuorot ovat vapaaseen ja omatoimiseen liikunnan harrastamiseen tarkoitettuja vuoroja, pääasiasiassa kaupungin koulujen liikuntasaleissa. Vuorot ovat tarkoitettu
kaupungin asukkaiden liikuntakäyttöön. Edellytyksenä on, että kullekin omatoimiliikuntavuorolle on nimettynä yhteyshenkilö, joka vastaa mm. kulkuavaimen hallinnoinnista ja tilojen turvallisesta käytöstä.
Vertaisliikuntatoiminta on liikuntapalvelujen koordinoimaa. Vertaisryhmät ovat kaikille
kuntalaisille avoimia ja osallistujille maksuttomia. Vertaisryhmän ohjaaminen perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä ohjaajalle makseta palkkaa.
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Poikkeushinnat kuten kampanjat
Liikuntapalvelujen hinnaston mukaisesta hinnoittelusta on mahdollista poiketa yksittäisissä, erikseen määritellyissä tilanteissa. Palveluyksikön ja toimintayksikön esimies voi
määritellä alhaisemman palveluhinnan muun muassa tilanteessa, jolloin tilojen käyttöä tai
myyntiä on tarvetta tehostaa esimerkiksi asiakaskäytöltään hiljaisina aukioloaikoina.
Maksuttomat liikuntapalvelut sotiemme veteraaneille
Suomen sotien veteraanit voivat käyttää liikuntapalveluja maksutta. Etuus ei koske varattavia tilavuoroja tai kursseja. Etuus on tarkoitettu niille henkilöille, joilla on rintamasotilas-,
rintamapalvelus- tai rintamatunnus.
Maksaminen pankkikorteilla
Kassalla maksuvälineinä käyvät käteinen, pankkikortti, Visa Electron sekä luottokortit
Visa, Eurocard, OK ja Mastercard.
Mahdollisissa ongelmatilanteissa (esim. laitevika tai häiriö pankkiyhteyksissä) liikuntapalvelut pitää itsellään oikeuden olla hyväksymättä muita maksutapoja kuin käteinen.
Maksaminen kohdennetuilla maksuvälineillä
Käteismaksun voi maksaa myös seuraavilla kohdennetuilla maksuvälineillä:
◾Smartum: Liikunta- ja kulttuurisetelit ja Smartum saldokortti
◾Edenred Finland Oy: Ticket Mind&Body- ja Ticket Duo-kortti
◾Event Brokers EBS Oy: Sportti- ja KulttuuriPassi
◾RJ-Kuntoiluseteli Oy: Tyky-Kuntoseteli ja Tyky-Online
Kohdennetut maksutavat ovat henkilökohtaisia. Kohdennetuilla maksutavoilla voi maksaa
henkilökohtaisia kerta- ja sarjamaksuja. Sarjatuote ostettaessa kohdennetulla maksutavalla ostettuun sarjakorttiin tallennetaan nimitieto. Kohdennettujen maksutapojen vastaanottamisessa noudatetaan voimassa olevia verohallinnon ohjeita. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.
Lahjakortit uimahalleille
Vesiliikuntakeskus AaltoAlvariin ja Vaajakosken uimahalli Wellamoon on mahdollista ostaa lahjakortteja. Lahjakortille ladattavan summan voi asiakas määritellä itse.
Muut ehdot
Liikuntatilojen hinnat sisältävät arvonlisäveroa 10 %. Saunojen, vuokrattavan välineistön
sekä muiden kuin urheilutapahtumien hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 %.
Tämä hinnasto on voimassa 1.7.2019 alkaen.
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Uimahallien hinnat
Allasvuokrat
25 m allas
AaltoAlvari, Wellamo
koko allas
puoliallas
yksi rata

käyttäjäryhmät 1-2
10,00 €
5,00 €
2,00 €

käyttäjäryhmä 3
25,00 €
12,50 €
5,00 €

käyttäjäryhmä 4
50,00 €
25,00 €
10,00 €

50 m allas
AaltoAlvari

koko allas
puoliallas
yksi rata

käyttäjäryhmät 12
32,00 €
16,00 €
4,00 €

käyttäjäryhmä 3

käyttäjäryhmät 12
4,00 €

käyttäjäryhmä 3

käyttäjäryhmä 1-2
15,00 €
15,00 €
15,00 €

käyttäjäryhmä 3
37,50 €
37,50 €
37,50 €

80,00 €
40,00 €
10,00 €

käyttäjäryhmä 4
160,00 €
80,00 €
20,00 €

50 m allas, opetusalueet
AaltoAlvari

opetusalue

10,00 €

käyttäjäryhmä 4
20,00 €

Muut altaat

AaltoAlvari, koskiallas
AaltoAlvari, aaltoallas
Wellamo, monitoimiallas
AaltoAlvari, opetusallas
Wellamo, lastenallas

käyttäjäryhmä 4
75,00 €
75,00 €
75,00 €

10,00 €

25,00 €

50,00 €

10,00 €

25,00 €

50,00 €

Liikuntatilat
AaltoAlvari: aaltosali, monitoimitila
Wellamo: liikuntasali
käyttäjäryhmä 1-2
harjoitusvuorot
12,00 € *
* + AaltoAlvarissa sisäänpääsymaksu

käyttäjäryhmä 3
30,00 € *

käyttäjäryhmä 4
40,00 € *
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Tilaussaunat / takkatilat
käyttäjäryhmä 1-2
25,00 € *

käyttäjäryhmä 3
25,00 € *

käyttäjäryhmä 4
30,00 € *

* + sisäänpääsymaksu
Valmentajaharjoitusrannekkeet omatoimiliikuntaan
Uintiranneke/kortti on henkilökohtainen. Maksuryhmittelyt viikoittaisten käyntikertojen mukaan (A–C). Rannekkeiden/korttien lunastus uimahallin kassalta. Ensimmäisellä ostokerralla peritään 8,00 € ranneke-/korttimaksu.
VA ryhmä / sis. kuntosali / uinti 6 – 10 krt/vko
VB ryhmä / sis. kuntosali / uinti 4 – 5 krt/vko
VC ryhmä / sis. kuntosali / uinti 1 – 3 krt/vko

89,00 €
73,00 €
46,00 €
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Liikuntatilojen hinnat
Sisäliikuntapaikat ja Gradian liikuntasalit
Poikkeuksena Huhtasuon ja Palokan yhtenäiskoulujen salit sekä Gradian Viitaniemi D1 sali
Koulujen liikuntasalit
harjoitusvuorot
ottelut

juniorit
0,00 €
9,50 €

liikuntaseurat
10,50 €
15,75 €

oppilaitokset
14,00 €
20,50 €

muut
21,00 €
31,50 €

Lajisalit
Kuokkalan Graniitti: sählykaukalo, karatesali, nyrkkeilytila, miekkailutila, painisali, tanssisali, ruutiaserata
Monitoimitalo: judosali 1-4
Lehtisaaren kuntotalo: painisali
Vaajakosken liikuntahalli: voimailutila

harjoitusvuorot
ottelut

juniorit
0,00 €
12,00 €

liikuntaseurat
13,25 €
19,75 €

oppilaitokset
17,25 €
25,75 €

muut
26,25 €
39,50 €

oppilaitokset
17,25 €
25,75 €

muut
26,25 €
39,50 €

Harjoitusjäähalli: heitto- ja lyöntipaikka, kuntosali

harjoitusvuorot
ottelut

juniorit
8,00 €
12,00 €

liikuntaseurat
13,25 €
18,75 €

Liikuntasalit
Kuokkalan Graniitti: halli 1, Lehtisaaren kuntotalo: palloilusali, Vaajakosken liikuntahalli:
palloilusali, Palokan liikuntapuisto: liikuntahalli
Koulujen liikuntasalit: Palokan yhtenäiskoulu, Huhtasuon yhtenäiskoulu, Gradia Viitaniemi D!
juniorit
liikuntaseurat
muut
muut
harjoitusvuorot
0,00 €
21,00 €
27,50 €
42,00 €
ottelut
19,00 €
31,50 €
41,00 €
63,00 €
Liikuntahallit
Kuokkalan Graniitti: halli 2
Monitoimitalo: palloilusali

harjoitusvuorot
ottelut

juniorit
0,00 €
28,50 €

liikuntaseurat
31,50 €
47,25 €

oppilaitokset
41,00 €
61,50 €

muut
63,00 €
94,50 €

liikuntaseurat
31,50 €
42,00 €

muut
41,00 €
61,50 €

muut
63,00 €
94,50 €

Hipposhalli: palloilualue

harjoitusvuorot
ottelut

juniorit
19,50 €
38,00 €
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Sisäyleisurheilutilat
Hipposhalli: yleisurheilutilat
liikuntaseurat
63,00 €
94,50 €

oppilaitokset
82,00 €
123,00 €

muut
126,00 €
189,00 €

Hipposhalli: yleisurheilualue 1 ja 2
juniorit
harjoitusvuorot
11,50 €

liikuntaseurat
19,00 €

oppilaitokset
24,75 €

muut
38,00 €

Kuokkalan Graniitti: juoksusuora
juniorit
harjoitusvuorot
0,00 €

liikuntaseurat
13,00 €

oppilaitokset
16,50 €

muut
25,25 €

Hipposhalli: juoksusuora, 200 m rata
juniorit
liikuntaseurat
harjoitusvuorot
7,50 €
13,00 €

oppilaitokset
16,50 €

muut
25,25 €

Hipposhalli: heittopaikka, korkeus, seiväs, kuula, pituus, takasuora
juniorit
liikuntaseurat
oppilaitokset
harjoitusvuorot
4,00 €
6,50 €
8,25 €

muut
12,75 €

harjoitusvuorot
kilpailut

juniorit
38,00 €
57,00 €

Tekonurmet
Hipposhalli: matto
juniorit
56,75 €
85,25 €

liikuntaseurat
94,50 €
141,75€

oppilaitokset
122,75 €
184,50 €

muut
189,00 €
283,50 €

Harjoitusjäähalli: jalkapallotila
juniorit
harjoitusvuorot
12,00 €
ottelut
18,00 €

liikuntaseurat
20,00 €
30,00 €

oppilaitokset
26,00 €
39,00 €

muut
40,00 €
60,00 €

Vehkalampi jalkapallohalli, maksu voimassa lokakuu – huhtikuu
juniorit
liikuntaseurat
oppilaitokset
harjoitusvuorot
200,00 €
200,00 €
200,00 €
ottelut
200,00 €
200,00 €
200,00 €

muut
200,00 €
200,00 €

harjoitusvuorot
kilpailut
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Kokoustilat
Monitoimitalo: Kihun kokoustila, kahvion kokoustilat
Vaajakosken liikuntahalli: kokoustila
AaltoAlvari: kokoustila
Wellamo: takkahuone
juniorit
21,00 €

liikuntaseurat
21,00 €

oppilaitokset
27,50 €

muut
42,00 €

juniorit
31,50 €

liikuntaseurat
31,50 €

oppilaitokset
41,00 €

muut
63,00 €

Kilpajäähalli, harjoitusjäähalli, Tikkakosken jäähalli
juniorit
liikuntaseurat
harjoitusvuorot
100,00 €
100,00 €
ottelut
100,00 €
146,50 €

oppilaitokset
127,00 €
190,00 €

muut
138,00 €
243,75 €

liikuntaseurat
48,75 €

oppilaitokset
63,50 €

muut
81,25 €

Palokan tekojää, Vaajakosken tekojää
juniorit
liikuntaseurat
harjoitusvuorot
19,50 €
39,00 €
ottelut
29,25 €
58,50 €

oppilaitokset
50,70 €
76,00 €

muut
55,00 €
97,50 €

oppilaitokset
101,50 €
152,00 €

muut
110,00 €
195,00 €

Hipposhalli: auditorio

Jäähallit ja tekojäät

Killerin jäähalli (Buugi)
sopimushinta
Kilpajäähalli, minihalli
harjoitusvuorot

juniorit
24,50 €

Viitaniemen tekojää
harjoitusvuorot
ottelut

juniorit
39,00 €
58,50 €

liikuntaseurat
78,00 €
117,00 €
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Ulkoliikuntapaikat
Luonnonnurmikentät
Hippos, Huhtasuo, Palokka, Vaajakoski
juniorit
liikuntaseurat
harjoitusvuorot
21,00 €
35,00 €
ottelut
31,50 €
52,50 €

oppilaitokset
45,50 €
68,25 €

muut
70,00 €
105,00 €

oppilaitokset
45,50 €

muut
70,00 €

Harju
harjoitusvuorot
ottelut

juniorit
liikuntaseurat
21,00 €
35,00 €
Tapahtumahinnoittelun mukaan.

Tekonurmikentät
Jyskä, Hippos, Korpilahti, Koskenharju, Palokka, Säynätsalo, Vehkalampi, Viitaniemi
2+3, Yrttisuo
Vehkahalli ajalla toukokuu - syyskuu
juniorit
liikuntaseurat
oppilaitokset
muut
harjoitusvuorot
0,00 €
26,25 €
34,25 €
52,50 €
ottelut
23,75 €
39,50 €
51,25 €
78,25 €
Mankola, Viitaniemi 1
liikuntaseurat
12,50 €
18,75 €

oppilaitokset
25,00 €
37,50 €

muut
32,50 €
48,75 €

liikuntaseurat
126,00 €
189,00 €

oppilaitokset
164,00 €
245,75 €

muut
252,00 €
378,00 €

liikuntaseurat
0,00 €
15,75 €

oppilaitokset
0,00 €
20,50 €

muut
0,00 €
31,50 €

Yleisurheilukentät
Harju, Palokka ja Vaajakoski
juniorit
liikuntaseurat
harjoitusvuorot
0,00 €
42,00 €
kilpailut
Tapahtumahinnoittelun mukaan
ryhmähinta
30,00 € / tunti

oppilaitokset
54,75 €

muut
84,00 €

harjoitusvuorot
ottelut

juniorit
-€
11,25 €

Lämmitettävät tekonurmet
Vehkalampi 1, lämmityskaudella
juniorit
harjoitusvuorot
75,75 €
ottelut
113,50 €
Hiekkakentät
harjoitusvuorot
ottelut

juniorit
0,00 €
9,50 €

Tuomiojärvi
Yksittäinen beach volley –kenttä*
juniorit
liikuntaseurat
oppilaitokset
harjoitusvuorot
2,00 €
2,00 €
2,00 €
*varaus ja maksu ainoastaan varausjärjestelmän kautta

muut
2,00 €
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Tapahtumat, beach volley -alue
kaikki
75,00 €
150,00 €

alle 4 h
yli 4 h / pv
Hippoksen parkkialueet
Erillinen tapahtumahinnoittelu
Hiihtokilpailut
Huhtasuo, Vaajakoski, Keljonkangas ja Palokka

kaikki
75,00 €
150,00 €

alle 4 h
yli 4 h / pv

Omatoimiliikunta
AaltoAlvari
*LEOKTV = lapset, eläkeläiset, opiskelijat, kaupungin työntekijät, työttömät sekä varus- ja
siviilipalvelushenkilöt. Tiettyyn maksuryhmään kuuluminen on todistettava pyydettäessä
henkilöllisyystodistuksella.
Alle nelivuotiaat maksutta 18 vuotta täyttäneen henkilön seurassa.
Aamu-uinti ma-pe klo 06:00-10:00
aikuiset
kertamaksu
6,00 €
sarjakortti 10 x
51,00 €
sarjakortti 20 x
96,00 €

LEOKTV*
4,50 €
38,50 €
72,00 €

Muut ajat
kertamaksu
sarjakortti 10 x
sarjakortti 20 x

aikuiset
9,00 €
76,50 €
144,00 €

LEOKTV*
6,50 €
55,50 €
104,00 €

Kaikki sarjatuotteet ovat ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön.
Sarjatuotteet ovat voimassa kaksi vuotta ostopäivästä. Sarjatuotteiden käyttämättä jääneitä kertoja ei hyvitetä.
Perhelippu
1-2 aikuista, 1-3 lasta

21,00 €
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Tukkulippu (min. 50 kpl erä)
Yksittäinen lippu

7,20 €

Ryhmähinnat
vähintään 10 henkilöä

aikuiset
7,70 €

LEOKTV*
5,50 €
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Wellamo
*LEOKTV = lapset, eläkeläiset, opiskelijat, kaupungin työntekijät, työttömät sekä varus- ja
siviilipalvelushenkilöt. Tiettyyn maksuryhmään kuuluminen on todistettava pyydettäessä
henkilöllisyystodistuksella.
Alle nelivuotiaat maksutta 18 vuotta täyttäneen henkilön seurassa.
Aamu-uinti ma-pe klo 06:00-10:00
aikuiset
kertamaksu
5,00 €
sarjakortti 10 x
38,50 €
sarjakortti 20 x
72,00 €

LEOKTV*
4,00 €
30,00 €
56,00 €

Muut ajat
kertamaksu
sarjakortti 10 x
sarjakortti 20 x

aikuiset
6,50 €
51,00 €
96,00 €

LEOKTV*
4,50 €
34,00 €
64,00 €

Kaikki sarjatuotteet ovat henkilökohtaiseen käyttöön.
Sarjatuotteet ovat voimassa kaksi vuotta ostopäivästä. Sarjatuotteiden käyttämättä jääneitä kertoja ei hyvitetä.
Perhelippu
1-2 aikuista, 1-3 lasta

13,00 €

Ryhmähinnat
vähintään 10 henkilöä

aikuiset
5,50 €

LEOKTV*
3,80 €

aikuiset
4,50 €
36,00 €
67,50 €

LEOKTV*
4,00 €
32,00 €
60,00 €

Kuntosali
kertamaksu
sarjakortti 10 x
sarjakortti 20 x

Muut maksut
ranneke- / korttimaksu
uimapuku- / pyyhevuokra
*takuuaika 2 vuotta

8,00 €*
3,00 €
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Muut kuntosalit
Monitoimitalo, Kuokkalan Graniitti, Lehtisaaren kuntotalo
kertamaksu
10 krt
aikuiset
5,00 €
40,00 €
opiskelijat
4,00 €
32,00 €
eläkeläiset
4,00 €
32,00 €
työttömät
4,00 €
32,00 €
varus- ja siviilipal4,00 €
32,00 €
velushenkilöstö

20 krt
75,00 €
X
X
X
X

30 krt
105,00 €
X
X
X
X

Lehtisaaren kuntosalin sarjakortteja on saatavilla varausjärjestelmän verkkokaupasta, niiden hinta on 10 % alempi kuin normaali hinta.
Korpilahden yhtenäiskoulun kuntosali
kertamaksu
aikuiset
X

1 kk
15,00 €

3 kk
30,00 €

12 kk
85,00 €

Kausikortit ovat saatavilla varausjärjestelmän verkkokaupasta. Korpilahden asiointipisteestä voi hankkia 12 kk:n kausikortteja.
Sulkapallo
Monitoimitalo, Hipposhalli, Kuokkalan Graniitti, Vaajakosken liikuntahalli, Lehtisaaren
kuntotalo
juniorit*
liikuntaseurat*
muut
LEOKTV**
harjoitusvuorot
6,50 €
6,50 €
11,00 €
6,50 €
*Juniori- ja liikuntaseurojen hinnat koskevat vain seuran varattuja harjoitusvuoroja
**LEOKTV = lapset, eläkeläiset, opiskelijat, kaupungin työntekijät, työttömät sekä varusja siviilipalvelushenkilöt.
Squash
Monitoimitalo
harjoitusvuorot

juniorit*
6,50 €

liikuntaseurat*
6,50 €

muut
11,00 €

LEOKTV**
6,50 €

*Juniori- ja liikuntaseurojen hinnat koskevat vain seuran varattuja harjoitusvuoroja
**LEOKTV = lapset, eläkeläiset, opiskelijat, kaupungin työntekijät, työttömät sekä varusja siviilipalvelushenkilöt.
Hipposhallin ratavuoro
Hipposhalli yleisurheilualueet, silloin kun tilassa ei ole varattuja vuoroja

aikuiset
opiskelijat
eläkeläiset
työttömät

kertamaksu
5,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
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Ohjatut ryhmät
Kertamaksut liikuntapaikoissa
Kuokkalan Graniitti
AaltoAlvari
Wellamo

aikuiset
5,00 €
9,00 €
6,50 €

LEOKTV*
4,00 €
6,50 €
4,50 €

Sarjakortit liikuntapaikoissa
AaltoAlvari
sarjakortti 10 x
sarjakortti 20 x
Liikuntaneuvonta-asiakas/
Liikuntaetu 10 krt

76,50 €
144,00 €
35,00 €

55,50 €
104,00 €

51,00 €
96,00 €
35,00 €

34,00 €
64,00 €

40,00 €
75,00 €
35,00 €

32,00 €

Wellamo
sarjakortti 10 x
sarjakortti 20 x
Liikuntaneuvonta-asiakas/
Liikuntaetu 10 krt

Kuokkalan Graniitti
sarjakortti 10 x
sarjakortti 20 x
Liikuntaneuvonta-asiakas/
Liikuntaetu 10 krt

*LEOKTV = lapset, eläkeläiset, opiskelijat, kaupungin työntekijät, työttömät sekä varus- ja
siviilipalvelushenkilöt. Tiettyyn maksuryhmään kuuluminen on todistettava pyydettäessä
henkilöllisyystodistuksella.
Sarjatuotteet ovat voimassa kaksi vuotta ostopäivästä. Sarjatuotteiden käyttämättä jääneitä kertoja ei hyvitetä.
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Lukukausimaksut
lukukausimaksu

35,00 €

Kurssit
Ohjattujen kurssien hinta määräytyy kurssin kokoontumiskertojen mukaan. Kurssin kertamaksu on 4 €. Kurssihinta ei koske uintikursseja, Kilokaartin starttikurssia eikä Hyppää ja
hymyile-lajikokeiluja.

Kilokaartin Starttikurssi
(15 krt)
Hyppää ja hymyile-lajikokeilut (4 krt)

65,00 €
10,00 €

NytLiikkeelle
NytLiikkeelle- palvelukokonaisuus tarjoaa aikuisille suunnattuja maksuttomia luentokokonaisuuksia, liikunnallisia testauksia ja tempauksia sekä eri liikuntamuotojen kokeilumahdollisuuksia ympäri vuoden eri puolilla kaupunkia.

Uimaopetus
23,50 € + sisäänpääsymaksu

yksityinen opetustunti (1-2
hlöä)
ryhmäohjaus
aikuisten uintikurssi (8 krt)

48,00 € + sisäänpääsymaksut
89,00 €

aikuisten jatkokurssi (6 krt)
lasten uimakoulut (9krt)
erityisuimakoulut (9 krt)
erityisuimakoulut (4 krt)

69,00 €
45,00 €
35,00 €
20,00 €

Kuntosaliohjaus
peruspaketti

23,50 € + sisäänpääsymaksu

Sisältää henkilökohtaisen kuntosaliohjelman laadinnan ja ohjauksen

Kehonkoostumusmittaus
kehonkoostumusmittaus
kehonkoostumusmittaus ja
kuntosaliohjaus

20,00 €
40,00 € + sisäänpääsymaksu

Hinnasto 2019

18

Tilausliikunta
ohjattu tunti

48,00 € + mahd.sisäänpääsymaksu

Kuntotestaus ryhmille
UKK kävelytesti
lihaskuntotesti

150,00 €
150,00 €

Muut palvelut ja tuotteet
Seniorikortti *

75,00 €

Jyväskyläläisillä, yli 65-vuotiailla ja kuluvan vuoden aikana 65 vuotta täyttävillä henkilöillä
sekä vanhuus- että työkyvyttömyyseläkeläisillä, on mahdollisuus hankkia seniorikortti
omatoimiseen liikunnan harrastamiseen. Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkeläiset voivat
hankkia kortin jo ennen 65 ikävuotta. Kortti on voimassa vuoden ostopäivästä. Kortti on
henkilökohtainen. Seniorikortti on voimassa rajoitetuin käyttöajoin 1.9.2019-30.4.2020 ja
rajoittamattomasti liikuntapaikkojen aukioloaikojen mukaan 2.5.-31.8.2020.
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Maksuttomat palvelut
Liikuntaneuvonta

0,00 €

Ryhmien palveluohjaus

0,00 €

KouluPT-toiminta

0,00 €

LiikuntaVeturi-toiminta, 9-12-vuotiaat

0,00 €

LiikuntaLaturi-toiminta, 13-19-vuotiaat

0,00 €

Työttömien työnhakijoiden Wire-liikuntaryhmät

Mieli virkeäksi- liikuntaryhmät mielenterveyskuntoutujille

NytLiikkeelle- palvelukokonaisuuden toiminta

Liikunta-avustajakortti,
oikeuttaa avustajan maksuttoman sisäänpääsyn
kaupungin liikuntapaikkoihin*
Yleisöluistelu
Jäähalleissa ja tekojäillä

0,00 €
(poikkeuksena
vesijumppa 3 € /
krt)
0,00 €
(poikkeuksena
vesijumppa 3 € /
krt)
0,00 €
(poikkeuksena uimahalleissa järjestettävä toiminta on
maksullista)
0,00 €

0,00 €

*Vammaisella tai pitkäaikaissairaalla henkilöllä, jolla on henkilökohtaisen avustajan
tarve, on mahdollisuus hakea Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluilta liikunta-avustajakorttia. Kortti oikeuttaa avustajan sisäänpääsyyn maksutta liikuntapalvelujen hallinnoimilla liikuntapaikoilla. Uimahalleissa sekä kunto- ja liikuntasaleissa toiminnan tulee
olla kaupungin järjestämää itsenäistä liikuntaa tai ryhmäliikuntaa.
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Ulkoilu ja virkistys
Virkistysalueet
Mämminiemi
6,00 € /hlö
50,00 €/ 3h
200,00 € /4h

yleinen saunavuoro
tilaussauna (alv 24 %)
yksityistilaisuus
Mökkivuokra

80,00 € /vrk/ mökki
40,00 €/ mökki

Leirikallio
Alle 6h varaukset

Kalastusluvat
Järvikohtainen lupa
Tuomiojärvi, Köhniönjärvi
vuorokausi
kausilupa

aikuinen
15,00 €
63,00 €

nuoret, alle 18 v
9,00 €
29,00 €

aikuinen
18,00 €
86,00 €

nuoret, alle 18 v
12,00 €
57,00 €

Yleislupa
vuorokausi
kausilupa
Katiskamerkit (max 5 kpl/talous)
Tuomiojärvi

8,00 € /kpl

Lupa verkosta ostettuna +3,00 € käsittelymaksu
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Varasto- ja säilytystilat
Kuokkalan Graniitti
iso häkkivarasto / varastohuone
häkkivarasto
varastotila
kaappi
säilytyslokerikko

vuosi
240,00 €
130,00 €
65,00 €
35,00 €
15,00 €

Monitoimitalo, Vaajakosken liikuntahalli, Lehtisaaren kuntotalo
vuosi
iso häkkivarasto
240,00 €
häkkivarasto
130,00 €
varastotila
65,00 €
kaappi
35,00 €
Harjun stadion
iso häkkivarasto / varastohuone
häkkivarasto / varasto
kontti, kylmä
kaappi

vuosi
240,00 €
130,00 €
590,00 €
35,00 €

Jäähallit, Vaajakosken, Palokan ja Viitaniemen liikuntapuistot
vuosi
iso häkkivarasto / varastohuone
240,00 €
häkkivarasto / varasto
130,00 €
kuivaushuone / kuivauskontti*
1080,00 €
kuivaushuone, pieni*
590,00 €
kontti, kylmä
590,00 €
*sisältää sähkön ja lämmityksen
AaltoAlvari ja Wellamo
varastohuone
Muut liikuntapalveluiden hallinnoimat varastotilat
Sovelletaan yllä olevia hintoja

vuosi
240,00 €
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Vuokrattava kalusto
Tuote

Vuokrahinta

Aitaelementit (muovi)

5,00 €/kpl/vrk

Aitaelementit lyhyt (metalli)

5,00 €/kpl/vrk

Aitaelementit pitkä (metalli)

5,00 €/kpl/vrk

Klaffituoli

2,00 €/kpl/vrk

Kuppituoli (4:n ryhmä, muovi)

5,00 €/ryhmä/vrk

Kuppituoli (muovi)

2,00 €/kpl/vrk

Taittopöytä iso (80 cm x 160 cm)

5,00 €/kpl/vrk

Lisätietoja

Taittopöytä pieni (40 cm x 120 cm) 3,00 €/kpl/vrk
Välisermi

10,00 €/kpl/vrk

Lavapöytä (1m x 2m)

10,00 €/kpl/vrk

Esiintymislava, säädettä

Lentokenttänauha (4 m)

5,00 €/kpl/vrk

Sulkunauha

Naulakko (100 koukkua)

20,00 €/kpl/vrk

Roska-astia (240 L)

5,00 €/kpl/vrk

Salibandykaukalo

80,00 €/vrk

Salibandymaalit

20,00 €/pari/vrk

Siirtokatsomo

100,00 €/kpl/vrk

60 henkilöä

Siirtokatsomo (liikennerekisterissä) 100,00 €/kpl/vrk

60 henkilöä

Kuljetus (auto ja kuljettaja)

48,00 €/h

Minimi veloitus yksi tunti

Työtunti työajan ulkopuolella

48,00 €/h

Laskutus toteuman mukaan

