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Hintojen jaottelu
Salolaiset yhdistykset
Yhdistykset -hinnat koskevat tässä hinnastossa rekisteröityneitä salolaisia yhdistyksiä ja niiden
järjestämää liikuntatoimintaa, mikä tapahtuu liikuntapaikkojen aukioloaikojen puitteissa. Hinnat ovat
tuntiperusteisia ja koskevat yli 19-vuotiaita (2001 syntyneet ja vanhemmat). Mikäli kyseessä on
harjoitusvuoro, jossa on sekä yli että alle 19-vuotiaita (2002 syntyneet ja nuoremmat), peritään
vuorosta yli 19-vuotiaiden hinta. Mikäli salolainen seura järjestää kilpailuja tai turnauksia, joihin ei
osallistuu seuran omia urheilijoita, peritään tilavuokrana muut käyttäjät hinta. Poikkeuksena tähän
ovat juniorisarjoissa kilpailevat urheilijat, jotka voivat harjoitella ja pelata maksutta. Vanhempi-lapsi
liikuntatoiminnan osalta tilat ovat kuitenkin maksuttomia silloin, kun toimintaan osallistuvista vähintään
puolet on alakouluikäisiä tai tätä nuorempia lapsia.
Hinnat eivät koske salolaisten yhdistysten vammaisryhmien liikuntatoimintaa. Harjoitusvuoroa
varatessa tulee varauksessa selkeästi näkyä, mikä ryhmä on kyseessä.
Ottelutapahtumat ja kilpailut veloitetaan tuntiperusteisesti hinnaston mukaan, jos tapahtumaan tai
kilpailuun osallistuu yli 19-vuotiaita urheilijoita (2001 syntyneet ja vanhemmat).
Mikäli ottelu- ja kilpailutapahtumat vaativat normaalia pitemmän varauksen (esim. tv- ja europelit
tms.) voi liikuntapalvelut harkintansa mukaan jättää osan valmisteluajasta veloittamatta.
Kaikesta yhdistysten tilojen käytöstä on ennakkoon sovittava liikuntapalvelujen kanssa. Eri tilojen
hintojen kohdalla salolaiset yhdistykset on lyhennetty muotoon yhdistykset. Mahdollisesta
maksuhuojennuksesta päättää erikseen vapaa-ajan lautakunta.
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.
Salolaisten yhdistysten omaan toimintaan liittyvät tapahtumat liikuntapalveluiden hallinnoimissa tiloissa
veloitetaan samalla periaatteella kuin liikuntayhdistysten liikuntakäyttöön varatut vuorot.
Sisäinen käyttö
Kaupungin eri toimialojen ja hallintokuntien tekemissä liikuntatilojen varauksissa tilan hinta määräytyy
sisäisestä vuokrasta vuosittain käyttötuntia kohden laskettavan tuntihinnan mukaan.
Muut toimijat tilavarauksissa
Muut toimijat – hinnat koskevat:
• kaikkia muita paitsi Saloon rekisteröityjä yhdistyksiä ja Salon kaupungin sisäisiä toimijoita
• salolaisia yhdistyksiä ja järjestöjä, kun kyseessä on sellainen pääsymaksullinen tapahtuma, joka ei
ole yhdistyksen varsinaista perustoimintaa
• Mikäli ulkopaikkakuntalainen yhdistys järjestää liikuntapalveluiden tiloissa toimintaa salolaisille
lapsille ja nuorille, peritään tilavuokrana yhdistykset yli 19 v. hinta.
Tilavuokrat
Tilavuokrat peritään käyttötunneittain kaikista niistä tunneista, jolloin tila on vuokraajan käytössä ja
poissa muusta käytöstä. 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 käyttäjiä sellaisista varatuista vuoroista, joita ei ole käytetty eikä
ole ilmoitettu niiden käyttämättä jättämisestä liikuntapalveluille viimeistään yhdistysten vuorojen
osalta 2 vuorokautta ja tapahtumissa 21 vuorokautta ennen varausta. Peruuttamatta jätetyistä
vuoroista voidaan periä hinnaston mukainen ko. tilan vuokrahinta (kaikista muut toimijat -hinta).
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Mikäli varausta ei peruta 21 vrk ennen tapahtumaa, liikuntapalveluilla on oikeus laskuttaa tapahtuman
tilavuokrasta 25 %:n varausmaksu.
Mikäli vuoron varaaja / käyttäjä menettelee vuoron haun yhteydessä tai vuoron käytössä
epärehellisesti tai asiattomasti, on vapaa-ajan lautakunnalla oikeus päättää korvausvelvoitteesta ja
vuorojen menettämisestä. Varauksen siirto kolmannelle osapuolelle on kielletty.
Käyttäjien aiheuttamista hälytyskustannuksista voidaan laskuttaa hälytyksen tehneeltä 50 euroa /
kerta.
Liikuntapalveluiden hinnaston hinnat sisältävät arvonlisäveron (alv. 10 % liikuntakäyttö, alv. 24% muu
kuin liikuntakäyttö).

Alennusryhmät
Alennukset koskevat yksityishenkilöitä, ikä ja henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä.
Lapsi alennus
• uimahallin kerta- ja sarjakortit 6-16 v.
• uimarannat (maksuton sauna 6-15 v.)
• kuntosalien (ei uimahallin) vuosikortti 13-16 v. (13 v. aikuisen kanssa ja 15 v. ilman)
Opiskelija-alennus
Voimassa oleva opiskelijakortti (todennettavissa oleva kortti)
• uimahallin kerta- ja 10-kerran sarjakortit
• uimahallin vuosikortti Ks. ohje sivulta 10
• kuntosalien (ei uimahallin) vuosikortti
• työikäisten ohjattu liikunta
Varusmies- ja siviilipalvelusmiesalennus
Voimassa oleva varusmies- tai siviilipalvelusmieskortti
• uimahallin kertakortti
• kuntosalien (ei uimahallin) vuosikortti
• työikäisten ohjattu liikunta
Eläkeläisalennus
Eläkeläiskortti (kortti, jossa teksti eläkkeensaaja tai työeläkkeen saaja, osa-aikaeläkeläisille ei
myönnetä alennusta) tai henkilökortilla tms. todistettu 65 vuoden ikä.
• uimahallin kerta- ja sarjakortit
• kuntosalien (ei uimahallin) vuosikortti
Veteraanialennus (l. maksuton hinta)
Veteraanialennus koskee veteraaneja, veteraanien puolisoita ja leskiä. 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.
• uimahallin sisäänpääsymaksu
• kuntosalimaksu
• liikuntapaikkojen käyttö
• ohjatun liikunnan maksut
Vammaisen tai liikuntaesteisen saattaja (l. maksuton hinta)
• uimahallin sisäänpääsymaksu
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Työttömien alennus
Työttömyys on todistettava enintään 2 kk vanhalla maksuilmoituksella. työttömyyspäivärahan tai
työmarkkinatuen maksamisesta ko. henkilölle. Vaihtoehtoisesti työttömyys tulee todistaa
työvoimatoimiston ja liikuntapalvelujen yhteisellä lomakkeella, jonka työvoimatoimiston virkailija
vahvistaa allekirjoituksella, päivämäärällä (enintään 2 kk vanha) ja leimalla. kts. alla Virkisty Virtaa kortti
• uimahallin kerta- ja 10-kerran sarjakortit
• muiden kuntosalien (ei uimahallin) vuosikortti
• työikäisten ohjattu liikunta
Kotihoidontuella oleva
Todistus kotihoidontuen saamisesta.
• uimahallin kerta- ja 10-kerran sarjakortit
• kuntosalien (ei uimahallin) vuosikortti
• työikäisten ohjattu liikunta
Turvapaikanhakijat
Todistus vireillä olosta.
• uimahallin kertamaksu

Myytävät kortit
Kortit ovat voimassa aukioloaikojen mukaan. Poikkeavien aukioloaikojen vuoksi korttien
voimassaoloaikaa ei jatketa.
Minkään myytyjen korttien 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 kurssin päättymistä.
Uimahallin sarjakortit
Voimassa 2 vuotta ostopäivästä, poikkeuksena opiskelijoiden, työttömien ja kodinhoidontuella olevat
sarjakortit, jotka ovat voimassa 1 vuoden.
Eläkeläisten uinti-kuntosalikortti
Voimassa 6 kk tai 1 vuoden ostopäivästä.
Virkisty Virtaa –aktiivisuuskortti
Voimassa 6 kk ostopäivästä.
Eläkeläisten uinti-kuntosalikortti
Korttiin sisältyy lisäksi yhden valinnaisen lähiliikuntakuntosalin ja uimahallin käyttöoikeus (kerran
päivässä). Eläkeläisten uintiliikuntakortti on esitettävä aina uimahallin kassalla. Kuntosalin
älykorttimaksu tai sähköinen kulkuavain/lätkä on maksettava erikseen. Kadonnutta eläkeläisten uintija liikuntakorttia ei hyvitetä. Korttia myydään ainoastaan uimahallilla. Kortti on voimassa 1 vuoden
ostopäivästä tai 6 kk ostopäivästä.
Virkisty Virtaa-kortti
Korttia myydään ainoastaan Kelan työmarkkinatukea ja Kelan peruspäivärahaa saaville työttömille
työnhakijoille. Korttia ostettaessa työttömyys on todistettava enintään 2 kk vanhalla
maksuilmoituksella Kelan työttömyyspäivärahan tai työmarkkinatuen maksamisesta ko. henkilölle.
Korttiin sisältyy uimahallin käyttöoikeuden (kerran päivässä) lisäksi yhden vapaavalintaisen
lähikuntosalin käyttöoikeus (kerran päivässä) ja sisäänpääsy kaupungin museoihin. Kadonnutta Virkisty
Virtaa-korttia ei hyvitetä.
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UIMAHALLI
SISÄÄNPÄÄSYMAKSUT

Hintoihin sisältyy kuntosalin käyttö
(alaikäraja 15 v., aikuisen kanssa
13 v.)
Aikuinen
Lapsi 6-16 v.
Alle 6 v. vanhempien mukana (ei
koske ryhmiä)

Hinta euroina
6,50
3
maksuton

Perhelippu (sis. aikuisen ja
sisaralennus -50 %)
Kotihoidontuella oleva aikuinen

3,50

Opiskelija, opiskelijakortilla

3,50

Eläkeläinen, eläkeläiskortilla

3,50

Varusmies tai siviilipalvelumies,
kortilla
Sotaveteraanit,
rintamamiestunnuksella
Vaikeavammaisen tai
liikuntaesteisen saattaja
Salon kaupungin koulut ja
päiväkodit (kaikki ohjaajat ja
avustajat maksutta)
Työttömät

SARJAKORTIT

3,50
maksuton
maksuton
3 – alv 10%
3,50
Hinta euroina

Sarjakortit ovat voimassa 2 vuotta osto päivästä tai siihen
asti, kunnes lapsen ikäraja ylittyy. Opiskelijoiden,
työttömien ja kodinhoidontuella olevat sarjakortit ovat
voimassa 1 vuoden.
Älykortti (lunastetaan
6
ensimmäisellä ostokerralla)
Aikuinen, 5 kpl
32,50
Aikuinen, 10 kpl

60,50

Aikuinen 25 kpl

140

lapsi 5 kpl
Opiskelija, eläkeläinen 5 kpl
Lapsi 10 kpl
Lapsi 25 kpl
Opiskelija, eläkeläinen, 10 kpl

15
17,50
28
65
32,50

Opiskelija, eläkeläinen, 25 kpl
75
Työttömät ja kodinhoidontuella
32,50
olevat 10 kpl
Alennettujen ryhmien on todistettava oikeus
alennukseen aina pyydettäessä.

VUOSIKORTIT
Älykortti (lunastetaan
ensimmäisellä ostokerralla)
Aikuisten vuosikortti, voimassa 1v.
osto päivästä. Sisältää yhden
valinnaisen kuntosalin
vuosimaksun.
Eläkeläisten uinti-kuntosalikortti,
6kk
Eläkeläisten uinti-kuntosalikortti

Hinta euroina
6
450
30
55
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Virkisty Virtaa -kortti, 6kk
Lasten 6-16 v. vuosikortti,
voimassa 1 v. osto päivästä
Opiskelijan vuosikortti sisältää
yhden valinnaisen kuntosalin
vuosimaksun. Opiskelijan
vuosikortti myydään lukuvuoden
alkaessa syksyisin ja se myydään
lukuvuodeksi kerrallaan elokuun
loppuun asti. Ostajan täytyy
esittää voimassa oleva
opiskelijakortti ko. lukuvuoden
osalta.

MUUT MAKSUT

30
200

225

Hinta euroina

Uimapuvun vuokra

2,5

Pyyheliinan vuokra

2,5

Suojatossut / pari

0,4

Kertakäyttöpefletit / kappale

0,4

Kadonnut tai rikottu avainkortti

6

Kadonnut avain

9

TILAVARAUKSET,
LIIKUNTAKÄYTTÖ
Lasten allas, 1/2 allas

maksuton

Hyppyallas

maksuton

Kilpa-allas

maksuton

Terapia-allas tai muu
vesivoimistelualue

maksuton

1 radan (25 m) vuokra

maksuton

Liikuntasali 130 m2, ilman uintia

muut
hinta/tunti
15 + pääsymaksut

maksuton (salolaiset
yhdistykset alle 19v.)

10 + pääsymaksut
(ei vesiliikuntaseura)
10 vesiliikuntaseura
10 + pääsymaksut
(ei vesiliikuntaseura)
10 vesiliikuntaseura
7 + pääsymaksut
(ei vesiliikuntaseura)
7 vesiliikuntaseura
3 + pääsymaksut
(ei vesiliikuntaseura)
3 vesiliikuntaseura
5 (salolaiset yhdistykset
yli 19v.)

maksuton

10 / iso allas

100 / iso allas

yhdistykset
alle 19 v.

yhdistykset
yli 19 v.
hinta/tunti

muut
hinta/tunti

maksuton

25

25

Kilpailut ja ottelut

MUU KUIN
LIIKUNTAKÄYTTÖ

vesiurheiluseurat
yli 19 v.
hinta/tunti

vesiurheiluseurat
alle 19 v.

Yläkerran liikuntasali luentotilana

100 + pääsymaksut
100 + pääsymaksut
25 + pääsymaksut
15 + pääsymaksut
15

JÄÄHALLI
jääliikuntaseurat
alle 19 v.

jääliikuntaseurat
yli 19 v.
hinta/tunti

muut
hinta/tunti

Käyttökorvaus

maksuton

20

130

Jään käyttö normaalin jääkauden ulkopuolella

1200 / vrk

1200 / vrk

1200 / vrk

Ottelut tai kilpailut

maksuton

20

130

40

40

135

LIIKUNTAKÄYTTÖ

Aukioloaikojen ulkopuolinen käyttö (klo 2307) sovitaan liikuntapalveluiden kanssa
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Yleisöluistelu ilmoitettuina aikoina

yksityishenkilöille maksuton

MUU KUIN LIIKUNTAKÄYTTÖ,
ilman jäätä

jääliikuntaseurat
hinta/tunti

muut
hinta/tunti

Käyttökorvaus (jääkauden ulkopuolella)

30

100

2000

2000

Kentän reunuksen purku ja pystytys

LIIKUNTAHALLIT
Aukioloaikojen ulkopuolinen käyttö sovitaan liikuntapalveluiden kanssa.
Vuorokausihinta on liikuntahalleissa ja liikuntasaleissa on aina 10 tunnin hinta pois lukien yökäyttö.
Yötunnit laskutetaan ainoastaan, jos tapahtuma vaatii liikuntapalvelujen henkilökunnan läsnäoloa.
Yökäyttö maksetaan vuorokausi hinnan lisäksi.
Liikuntapalvelujen hallinnoimissa sisäliikuntatiloissa eläintapahtumat eivät ole sallittuja.
Verkkokaupasta ostettavat tuotteet
Verkkokaupasta ostettu kertatuote (1 tunti) on viikon voimassa ostohetkestä ja puistojumpan
kausimaksu on voimassa koko kesäkauden.
Juoksusuoran rata, golflyönti ja koriheitto 3,50 euroa / kerta (Salohalli).
Pöytätennis 7 euroa / kerta (Salohalli).
Salohallin palveluja voi käyttää, mikäli tiloissa ei ole muita varauksia tai koko hallia käyttäviä
tapahtumia. Tilanteen voi katsoa Timmistä.
Ostokuitti näytetään Salohallin vahtimestarille, puistojumpan ostokuitti näytetään puistojumpan
vetäjälle.
Arvokortit, joita ei enää myydä käyvät maksuvälineenä voimassaoloajan loppuun.

Salohalli
yhdistykset
alle 19 v.

yhdistykset
yli 19 v.
hinta/tunti

muut
hinta/tunti

Palloilusali 1/3 osa

maksuton

10

40

Koko palloilusali

maksuton

25

120

Koko palloilusali (sis. 1664 m2 ja
tarpeen mukaan yleisurheilualue, ei
sisällä yökäyttöä) (esim. ottelut)

maksuton

25

120

Tanssisali

maksuton

5

20

Kuntosali

maksuton

5

25

Yleisurheilualue
(sis.heittopäädyn+juoksusuoran)

maksuton

5

30

Heittopaikka/Golflyöntipaikka

maksuton

3

15

Pöytätennis

maksuton

3

7
verkkokaupasta

40

40

140

yhdistykset
hinta/tunti
suojausteippi
/kertahinta

muut
hinta/tunti
suojausteippi
/kertahinta

35

60

80

140

90

160

LIIKUNTAKÄYTTÖ

Yöaikainen käyttö (klo 22-07)

MUU KUIN LIIKUNTAKÄYTTÖ
Palloilusali 1/3 osa
Koko palloilusali ja yleisurheilutila
(ei sisällä yökäyttöä)
Koko halli (ei sisällä yökäyttöä)
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Tanssisali (vuokrataan vain
erityistapauksissa)
Yöaikainen käyttö (klo 22-07)
Kokoustila
Sauna salivuoron yhteydessä
Palloilusalin lattian suojausteippi
Juoksusuoran lattian suojausteippi
Tanssisalin lattian suojausteippi
Ravintola Pelimanni
Kuntosalin avoimien vuorojen vuosikortti
2 kertaa / viikko

15

30

120

240

maksuton

15

15

30

300

300

75

75

46
vuosittain sovittu
siivousmaksu
(salolaiset
urheiluseurat)

46
ravintolamyynnistä
5% + alv. 24%
32

Salon urheilutalo
yhdistykset
alle 19 v.

yhdistykset
yli 19 v.
hinta/tunti

muut
hinta/tunti

maksuton

5

20

maksuton

10

40

maksuton

15

45

maksuton
yhdistykset
hinta/tunti
suojausteippi
/kertahinta
25

5
muut
hinta/tunti
suojausteippi
/kertahinta
40

15

30

50

Koko halli (ei sisällä yökäyttöä)

400 / vrk

600 / vrk

Peilisali, sisältää keittiön käytön
Alakerran kokoustila ilman saunaa
Sauna + kokoustila (Salohallin
aukioloaikojen mukaan)

15
maksuton

20
10

15

25

100

100

LIIKUNTAKÄYTTÖ
Palloilusali ½
Koko palloilusali (627 m2) (ei sisällä
yökäyttöä)
Koko liikuntahalli (ei sis. saunaa) (ei
sisällä yökäyttöä)
Peilisali (120 m2)

MUU KUIN LIIKUNTAKÄYTTÖ
Palloilusali ½
Koko palloilusali (ei sisällä yökäyttöä)

Palloilusalin lattian suojausteippi

Halikon liikuntahalli

Palloilusali 1/3

maksuton

yhdistykset
yli 19 v.
hinta/tunti
5

Koko palloilusali (870 m2)

maksuton

15

45

Koko liikuntahalli

maksuton

20

50

Tanssisali (100 m2)

maksuton

5

15

maksuton
yhdistykset
hinta/tunti
suojausteippi
/kertahinta

5
muut
hinta/tunti
suojausteippi
/kertahinta

5

Aulatila wc:t

10

10

Koko palloilusali (ei sisällä yökäyttöä)

40

50

Koko liikuntahalli (ei sisällä yökäyttöä)

50

60

Tanssitila

10

15

LIIKUNTAKÄYTTÖ

Voimistelumonttu

MUU KUIN LIIKUNTAKÄYTTÖ

yhdistykset
alle 19 v.

muut
hinta/tunti
15
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Kokoustila (siivouskulut laskutetaan
aiheutuneiden kustannusten mukaan, jos
tilaa ei ole siivottu)
Palloilusalin lattian suojausteippi

maksuton

15

100

100

yhdistykset
alle 19 v.

yhdistykset
yli 19 v.
hinta/tunti

muut
hinta/tunti

Palloilusali 1/3

maksuton

5

15

Koko palloilusali (792 m2)

maksuton
maksuton

15

40
45

Perniön liikuntahalli
LIIKUNTAKÄYTTÖ

Koko liikuntahalli
Peilisali (90m2)

maksuton

20

12

yhdistykset
hinta/tunti
suojausteippi
/kertahinta
maksuton

5
muut
hinta/tunti
suojausteippi
/kertahinta
10

40

50

Koko liikuntahalli

50

60

Peilisali

10

15

Aulatila wc:t

10

10

100

100

yhdistykset
alle 19 v.

yhdistykset
yli 19 v.
hinta/tunti

muut
hinta/tunti

maksuton

5

15

maksuton
yhdistykset
hinta/tunti
30

10
muut
hinta/tunti
40

30

yhdistykset
alle 19 v.

yhdistykset
yli 19 v.
hinta/tunti

muut
hinta/tunti

maksuton

5

15

maksuton

10

30

yhdistykset
hinta/tunti
30

muut
hinta/tunti
40

MUU KUIN LIIKUNTAKÄYTTÖ
Kokoustila
Koko palloilusali

Palloilusalin lattian suojausteippi

Kiskohalli
LIIKUNTAKÄYTTÖ
Palloilusali ½
Koko palloilusali (560 m2)

MUU KUIN LIIKUNTAKÄYTTÖ
Koko palloilusali

Kuusjokitalo
LIIKUNTAKÄYTTÖ
Palloilusali ½
Koko palloiluhalli (627 m2)

MUU KUIN LIIKUNTAKÄYTTÖ
Koko palloiluhalli

KOULUJEN SALIT

Salit ja salien koot on lueteltu tämän hinnaston lopussa.

YLI 600 m2
Salon lukio
½ sali liikuntakäyttö tai tanssisali
Koko sali liikuntakäyttö

yhdistykset
alle 19 v
hinta/tunti
maksuton

yhdistykset
yli 19 v.
hinta/tunti
5

maksuton

10

muut
hinta/tunti
15
30

11 (17)
Kuntosali

maksuton
(seuran vuorolla)

3

10

Muu kuin liikuntakäyttö

40

40

50

YLI 300 m2 SALIT

yhdistykset
alle 19 v.
hinta/tunti

yhdistykset
yli 19 v.
hinta/tunti

muut
hinta/tunti

Liikuntakäyttö

maksuton

8

20

Ollikkalan ja Armfeltin sali 1/2

maksuton

4

10

25
yhdistykset
alle 19 v.
hinta/tunti

25
yhdistykset
yli 19 v.
hinta/tunti

35
muut
hinta/tunti

Liikuntakäyttö

maksuton

5

15

Hermannin koulun tanssisali

maksuton

2,50

5

15

15

20

Muu kuin liikuntakäyttö

Alle 300 m2 SALIT

Muu kuin liikuntakäyttö

KUNTOSALIT

Vuosikortit ja -maksut ovat voimassa 1 vuoden osto päivästä ko. kuntosaleissa aukioloaikojen mukaan.
Kuntosalien sähköinen avain tai sähköinen kulkulätkä ostetaan omaksi eikä sitä tarvitse palauttaa.
Alennus ei koske osa-aikaeläkeläisiä.
15-17 -vuotiaat voivat käyttää kuntosaleja itsenäisesti, 13-14 –vuotiaat vanhemman kanssa
(molemmat maksavat), alle 13 v. eivät voi käyttää kuntosaleja.
Kuntosalin kulkuoikeuden palautuksesta väärinkäytön jälkeen peritään 50 euron huomautusmaksu.

Ollikkalan kuntosali
KÄYTTÖMAKSUT
Painimatto, tatami tai
nyrkkeilykehä
Vuosikortti aikuiset
Vuosikortti 13-17 v., opiskelijat,
varusmiehet, työttömät, eläkeläiset
Älykortti (lunastetaan
ensimmäisellä ostokerralla)
10 kerran sarjakortti aikuiset
(voimassa 2 v. osto päivästä)
10 kerran sarjakortti 13-17 v.,
opiskelijat, varusmiehet,
työttömät, eläkeläiset (voimassa 1
v. osto päivästä)

yhdistykset
alle 19 v.

yhdistykset
yli 19 v.

muut

maksuton

5

15

119

119

65

65

6

6

35

35

20

20

6

Kertamaksu

6

Halikon kuntosali
KÄYTTÖMAKSUT

yhdistykset
alle 19 v.

Vuosimaksu aikuiset
Vuosimaksu 13-17 v., opiskelijat,
varusmiehet, työttömät, eläkeläiset
Sähköinen kulkulätkä

12

Perniön kuntosali
KÄYTTÖMAKSUT
Vuosimaksu aikuiset

yksityishenkilöt
108

yhdistykset
yli 19 v.
108

yksityishenkilö
108

59

59

12

12

12 (17)
Vuosimaksu 13-17 v., opiskelijat,
varusmiehet, työttömät, eläkeläiset

59

Sähköinen kulkulätkä

12

Kiskon, Perttelin ja
Kuusjoen kuntosalit
KÄYTTÖMAKSUT

yksityishenkilöt

Vuosimaksu aikuiset

70

Vuosimaksu 13-17 v., opiskelijat,
varusmiehet, työttömät, eläkeläiset
Sähköinen kulkulätkä/avain

39
12

Kiikalan ja Muurlan
kuntosalit
KÄYTTÖMAKSUT

yksityishenkilöt

Vuosimaksu aikuiset

54

Vuosimaksu 13-17 v., opiskelijat,
varusmiehet, työttömät, eläkeläiset
Sähköinen avain

32
12

Särkisalon ja
Suomusjärven kuntosali
KÄYTTÖMAKSUT

yksityishenkilöt

Vuosimaksu aikuiset

38

Vuosimaksu 13-17 v., opiskelijat,
varusmiehet, työttömät, eläkeläiset

22

Sähköinen kulkulätkä

12

UIMARANNAT

Vuokrahinnat eivät sisällä siivousta, vaan vuokraajan tulee huolehtia siivouksesta.

Saunamaksut
Aikuiset, kertamaksu
Opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät kertamaksu
Alle 6-vuotiaat lapset (maksavan vanhemman seurassa),
lapset 6-15 vuotiaat ja sotaveteraanit
Maksullinen kurssitoiminta (esim. uimakoulut) saunamaksu,
lapset alle 16v

Kokoustilat, sis. alv. 24 %
Kokoustila Härjänvatsa (aukioloaikana kesällä)
Kokoustila Nummijärvi, Naarjärvi (aukioloaikana kesällä)

Saunat
Kokkilan sauna puku- ja pesutiloineen
Nummijärven sauna puku- ja pesutiloineen
Härjänvatsan ja Naarjärven sauna puku- ja pesutiloineen
Märynummen sauna puku- ja pesutiloineen

Saunat (talviuinti)
Kokkilan sauna puku- ja pesutiloineen
Nummijärven sauna puku- ja pesutiloineen

yksityishenkilöt
3
1,50
maksuton
1,50
yhdistykset & muut
hinta/tunti
20
25
yhdistykset & muut
hinta e/kerta + e/tunti
62 + 43,40
62 + 37,20
62 + 18,60
62 + 12,40
yhdistykset & muut
hinta e/kerta + e/tunti
50 + 35
50 + 30
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Märynummen sauna puku- ja pesutiloineen

50 + 10

Härjänvatsan sauna puku- ja pesutiloineen

50 + 15

Naarjärven sauna puku- ja pesutiloineen

50 + 15

ULKOKENTÄT & TENNIS

Nurmikenttien ja keskusurheilukentän osalta muusta kuin liikuntakäytöstä päätetään erikseen
vapaa-ajan lautakunnassa.
Kenttien viivojen tekemisestä laskutetaan 25 euroa ellei kyseessä ole liikuntakäyttö. Sähkö ja vesi
sisältyvät vuokraan, mikäli ne ovat liikuntapaikalla saatavilla.

Nurmikentät ja urheilukentät
LIIKUNTAKÄYTTÖ

yhdistykset
alle 19 v.

yhdistykset
yli 19 v.
hinta/tunti
10

muut
hinta/tunti

Keskusurheilukenttä Urheilupuisto

maksuton

Keskusurheilukenttä, juoksuradat
Tekonurmi, talviaika, 1/2 kenttä (joulumaalikuu)
Tekonurmi, talviaika, koko kenttä (joulumaaliskuu)
Tekonurmi, kesäaika (ei lämmitystä), 1/2
kenttä (huhtikuu-marraskuu)
Tekonurmi, kesäaika (ei lämmitystä),
koko kenttä (huhtikuu-marraskuu)
KHT juoksusuora

maksuton

5

20

maksuton

10

40

maksuton

20

80

maksuton

5

20

maksuton

10

40

maksuton

3

8

Nurmikentät Urheilupuisto,

maksuton

8

30

Nurmi 5 lohkot Urheilupuisto

maksuton

4

15

maksuton

8

30

maksuton

5

20

Muut Perniö urheilu-/nurmikentät, Perniön
KHT, joissa pukutilat ja suihku, Moisio
KHT
Muut Urheilu-/nurmikentät

50

Hiekkakentät
KÄYTTÖMAKSU
Liikuntatilaisuudet
Paukkulan ja Kajalan kentät
Liikuntatilaisuudet muut kentät
Muut tilaisuudet, pelkkä kenttä
Beachvolleykentät & pienet hiekkakentät

yhdistykset
hinta/tunti

muut
hinta/tunti

maksuton

20

maksuton

15

10

20

maksuton

maksuton

Ulkotenniskentät
tennisseuralle
alle 19 v.

tennisseura
yli 19 v.

muut

Massakentät

maksuton

3 / tunti

7 / tunti

Vakiovuoro kesäkausi / (1 t / vko, sis.
vähintään 20 t)

maksuton

30 /
kesäkausi

80 / kesäkausi

KÄYTTÖMAKSU

Tennishalli
KÄYTTÖMAKSU
Kaupungin päivävuorot, tennis (klo 8-16)
Kaupungin ilta- ja viikonloppuvuorot,
tennis (klo 16>, la-su)

yksityiset
hinta/tunti
10
16

14 (17)
Kaupungin päivävuorot, sulkapallo (klo 816)
Kaupungin ilta- ja viikonloppuvuorot,
sulkapallo (klo 16>, la-su)

5
8

OHJATTU LIIKUNTA

*Ohjatun liikunnan ryhmät ovat kurssimuotoisia ryhmiä, joissa osallistumismaksut kerätään koko
kurssin osalta kurssin alkaessa.
Mahdolliset erikoiskurssit tai retket hinnoitellaan erikseen kustannusten mukaan vapaa-aikajohtajan
päätöksellä.

Lasten toiminta
Lasten ohjattu saliliikunta, kurssimaksu*
Vammaisratsastus (ei kuljetusta)
Vanhempi + lapsi saliliikunta
Lasten uimakoulut kurssimaksu*

hinta / kerta
3
6,5
3
5

Vauvauinti kurssimaksu* (sis. 2 vanhempaa + lapsi)

9,5

Perheuinti kurssimaksu* (sis. 2 vanhempaa + lapsi)

9,5 (toinen lapsi 3)

Työikäisten toiminta
Työikäisten ohjattu liikunta (pois lukien uimahalli), kurssimaksu*
Työttömien, eläkeläiset ja opiskelijoiden ohjattu liikunta (pois lukien
uimahalli), kurssimaksu*
Koko kansan vesijumppa
Vesivoimistelu, kerta- ja kurssimaksu*
Vesivoimistelu, opisk., eläk., työtön, kerta- ja kurssimaksu*

hinta / kerta
5
3,5
uintimaksulla
8
5,5

Kuntosalikurssit aikuiset kurssimaksu *

8

Kuntosalikurssit eläk (uimahalli), opisk, työtön kurssimaksu*
Tilausryhmät (esim. yrityksille) vesivoimistelu tai muu vesiliikunta.
Laskutetaan vähintään 10 hlöä.
Vertaisohjaajien ohjaamat tunnit
Liikuntaryhmän ohjaus, lajiin tutustuminen (ei vesiliikunta), ohjauksen
hintaan sisältyy käytetty tila ja välineet

6
10 / henkilö
20 / kurssi
60 / ohjaaja

Ikääntyneiden toiminta ja soveltava liikunta
Eläkeläiset (sisältää myös mm. kehitysvammaiset) tuolitasapainojumpat ja kuntosali, kurssimaksu*
Eläkeläiset kuntojumpat ja vastaavat (esim. tanssi) ja kehonhuolto,
kurssimaksu*
Pirteyttä päiviin toiminta, osallistumismaksu*
Vesivoimistelu, eläkeläinen kerta- ja kurssimaksu*
Vammaisratsastus (ei kuljetusta)

1,50 x toimintaviikkojen määrä
(syksy/kevät)
2 x toimintaviikkojen määrä
(syksy/kevät)
1,50 x toimintaviikko (syksy/kevät),
yhdellä maksulla voi osallistua
useaan viikoittaiseen ryhmään
5,5
8,5

Kesätoiminta
Puistojumpat
Lasten urheilukoulut (ulkona, säävaraus)
Perheliikuntakerhot

3,5 verkkokaupasta
30/kausi, verkkokaupasta
maksuton
maksuton

Muut palvelut
Inbody-mittaus
Inbody-kehonkoostumusmittauksen voi tilata ryhmälle.
Ryhmämittaukseen tulee osallistua vähintään 10 henkilöä
(liikuntapalvelut määrittelee maksimimäärän) ja mikäli mittaus
suoritetaan muualla kuin Urheilupuiston liikuntatiloissa, laskutetaan

20/hlö

15 (17)
lisäksi mittausta tekevien liikunnanohjaajien kilometrikorvaukset
kulloinkin voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaisesti.
Kuntosaliohjelma
tai
Lihaskuntotesti

40/hlö/45min

MUUT LIIKUNTAPAIKAT
Kavilannummen
motocrossrata

salolaiset ja salolaisten
moottoriurheiluseurojen
jäsenet

ulkopaikkakuntalaiset

Kertamaksu

7

12

Vuosimaksu

70 / kausi

120 / vuosi

VÄLINEVUOKRAUS
Liikuntavälineet

1-3 vrk

4-7 vrk

Lumikengät

10 / pari

20 / pari

Retkiluistimet

10 / pari

20 / pari

Pesäpallotarvikkeet

30
10 / kori,
40 / 7 kpl
10 / setti

20 / kori
20 / setti

15 / kpl

30 / kpl

yhdistykset

muut

maksuton

70 / vrk

50

80

Frisbeegolfkorit
Curlingsetti
Kinball

Muut laitteet ja välineet
Maalikamera
Salibandy kaukalon vuokraus
Siirrettävä katsomo 1 kpl

maksuton

20 / vrk

Naulakot, 1 kpl

20 / vrk

75 / vrk +
siirtokulut
0,50 / km
20 / vrk

Suojamatto, 1 kpl

10 / rulla

10 / rulla

Siirrettävä katsomo trailerilla 1 kpl

Esiintymislava
(Halikon liik. halli)
Kadonnut avain
Kadonnut sähköinen avain
Sähköinen kulkulätkä (yhdistys
käyttö)
Kuusjokitalon ja Urheilutalon
pöydät (muualle noudettuna)
Kuusjokitalon, Halikon liikuntahallin
ja Urheilutalon tuolit (muualle
noudettuna)

siirtokulut
0,50 / km

100 / vrk
20
30
12
7 / kpl,
minimilaskutus 50
1 / kpl,
minimilaskutus 50
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KOKOUSTILAT

Salohallin, Urheilutalon ja uimarantojen kokoustilat ko. liikuntapaikkojen kohdalta.

Kokoustilat
Kajalan kentän kokoustila

yhdistykset

muut

maksuton

15

KOULUJEN LIIKUNTASALIEN KOOT
YLI 600 m2 SALIT
Salon lukio 682 m2
YLI 300 m2 SALIT
Salo Alhaisten koulun liikuntasali 358 m2
Salo Hermannin koulun liikuntasali 427,5 m2
Salo Uskelan koulu Kavilankadun yksikön (Keskusta) liikuntasali 364 m2
Salo Uskelan koulu Anjalankadun yksikön (Meritalo) liikuntasali 360 m2
Salo Moision koulun liikuntasali 375 m2
Salo Ollikkalan koulun liikuntasali 353,7 m2
Salo Pajulan koulun liikuntasali 360 m2
Halikon Armfeltin koulun liikuntasali 360 m2
Muurlan koulun liikuntasali 420 m2
Pertteli Kaivolan koulun liikuntasali 450 m2
Suomusjärven koulun liikuntasali 368 m2
ALLE 300 m2 SALIT
Salo Hermannin koulu juhlasali 253 m2
Salo Tupurin koulun liikuntasali 267 m2
Salo Sirkkulan koulun liikuntasali 210 m2
Halikko Marian koulun liikuntasali 212 m2
Halikko Mustamäen koulun liikuntasali 288 m2
Kiikala Komisuon liikuntahalli 300 m2
Märyn koulun liikuntasali 197 m2
Perniön yhteiskoulun sali 209 m2
Pertteli Inkereen koulun sali 299 m2
Särkisalon koulun liikuntasali 275 m2
Salon lukio tanssitila n. 120 m2
Perniö Kirkonkylän koulun sali 180 m2
Pertteli Hähkänän koulun liikuntasali 100 m2
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ULKOKENTÄT
Isot hiekkakentät
Halikon kirkonkylän kenttä
Inkereen (Kajalan) kenttä
Kiikalan Komisuon kenttä
Moision kenttä
Ollikkalan kenttä
Paukkulan kenttä
Suomusjärven koulun pallokenttä
Tupurin kenttä
Nurmikentät
Halikon Aseman kenttä
Kaivolan kenttä
Kiikalan kenttä
Kuusjoen kenttä
Muurlan urheilukenttä
Paukkulan kenttä
Perniön keskusurheilukenttä
Suomusjärven yleisurheilukenttä
Teijon (Kirjakkalan) kenttä (yksityinen *)
Toijan kenttä
Urheilupuiston kenttä 4
Urheilupuiston kenttä 5
Urheilupuiston yläkenttä
Särkisalon yu-kenttä (yksityinen *)
Yleisurheilukentät
Halikko aseman yleisurheilukenttä
Halikko kk yleisurheilukenttä
Kajalan yleisurheilukenttä
Kiikalan yleisurheilukenttä
Kuusjoen yleisurheilukenttä
Muurlan yleisurheilukenttä
Perniö kk yleisurheilukenttä
Suomusjärven yleisurheilukenttä
Toijan yleisurheilukenttä
Urheilupuiston yleisurheilukenttä
Särkisalon yu-kenttä (yksityinen *)
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*Teijon ja Särkisalon kentät ovat yksityisomistuksessa.
Beachvolleykentät & pienet hiekkakentät
Halikko kk
Halikko as.
Tupuri
Paukkula
Melassuon hiekkakenttä
Kokkila 1
Kokkila 2
Muurla
Nummijärvi
Märyn uimaranta
Salon lukio
Särkisalo

