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1. Yleistä
Tämä asiakirja kokoaa Kontiolahden kunnan liikuntapalveluissa
käytössä olevat palvelumaksut, tilavuokrat sekä perusteet, joilla
käyttövuoroja liikuntapalvelujen hallinnoimiin tiloihin jaetaan.
Palvelumaksuilla tarkoitetaan kerta- ja sarjalippuja, kausikortteja
sekä mahdollisia ohjatun toiminnan (leirit, retket,
ryhmätoiminnat) maksuja.
Arvonlisävero

Liikunnan tilavuokrat, kausikortit, kerta- ja sarjaliput sekä
liikunnan ohjauspalvelut sisältävät arvonlisäveroa 10 %.
Liikuntatilojen vuokraaminen johonkin muuhun kuin
liikuntakäyttöön sisältää arvonlisäveroa 24 %.

Muutokset

Tilojen vuokraukseen liittyvät vuorovaraukset, vuorojen peruutus
tai muutos tulee tehdä aina kirjallisesti ja etukäteen vapaaaikapalveluille. Yhdistysten tulee samassa yhteydessä ilmoittaa,
onko kyseessä juniori- vai aikuisvuoro. Mikäli kyseistä ilmoitusta
ei toimiteta, varaus laskutetaan aikuisvuoron hinnan mukaisesti.
Liikunnan harjoituskäyttöön varattujen vuorojen peruutus tai
muutos tulee tehdä seitsemän (7) vuorokautta ennen vuoron
ajankohtaa. Ottelu- ja kilpailuvarausten peruutukset ja
muutokset on tehtävä viimeistään kymmenen (10) vuorokautta
ennen tapahtuman alkua. Perumatta jääneet vuorot laskutetaan
alkuperäisen varauksen mukaisesti.
Vapaa-aikapalvelut pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin sekä
vuorojen muutoksiin ja peruutuksiin ennakkoon ilmoitettuna
ajankohtana. Peruuntuneista ajoista ei makseta hyvitystä,
peruuntuneita vuoroja ei myöskään laskuteta.

Avaimet

Avaimet ja kulkutunnisteet lunastetaan vapaa-aikapalveluista.
Jokaisella vuoron varanneelle varataan yksi avain ja/tai
kulkutunniste. Palauttamatta jääneestä avaimesta tai
kulkutunnisteesta peritään 20 euron maksu.

Järjestyssäännöt

Tilan tai alueen vuokraaja on velvollinen noudattamaan
liikuntapaikkojen järjestyssääntöjä sekä pitämään vuokraamansa
tilan tai alueen siistinä, sulkemaan ovet ja ikkunat sekä
sammuttamaan valot. Mikäli tiloissa joudutaan suorittamaan
ylimääräistä siivousta tai vartiointiliikkeen tarkastus vapaaaikapalveluilla on oikeus laskuttaa kustannukset jälkikäteen tilan
vuokranneelta taholta.
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2. Vakiovuorojakoperusteet
Käyttövuoroa vapaa-aikapalvelujen hallinnoimiin tiloihin haetaan sähköisellä
lomakkeella. Vakiovuorot kesäajalle (esim. 1.6.–15.8.) sekä seuraavalle
talvikaudelle (esim. 15.8.–15.5.) haetaan vapaa-aikapalvelujen ilmoittamana
ajankohtana huhtikuussa. Päätökset kesävuoroista tehdään toukokuun
puoliväliin mennessä ja talvivuoroista kesäkuun puoliväliin mennessä.
Oikeudet muutoksiin haku- ja päätöksentekoaikatauluissa pidätetään vapaaaikapalveluilla.
Vuorojakoperusteet eivät koske Joensuun seudun kansalaisopiston ryhmiä,
vaan ne myönnetään sopimusperusteisesti. Myös vapaa-aikapalvelujen
kanssa sovitulle matalan kynnyksen toiminnalle varataan vuorot ennen
yleistä vuorojakoa.
Vakiovuorojaossa mahdollistetaan ensisijaisesti lasten ja nuorten liikkuminen
ikäryhmälle sopivaan kellonaikaan. Lisäksi vuorojaossa huomioidaan hakijan
laji, sarjataso ja junioritoiminnan laajuus. Vuorojaon tavoitteena on
mahdollistaa monipuolinen liikunnan harrastaminen kilpaurheilua
unohtamatta. Tarvittaessa hakijat voidaan pyytää yhteisneuvotteluun ennen
vuorojakopäätöstä.
Vuorojaossa noudatetaan seuraavia perusteita tärkeysjärjestyksessä:
1. rekisteröityneiden yhdistysten ja seurakunnan
kontiolahtelaisille lapsille ja nuorille tarkoitetut vuorot
2. rekisteröityneiden yhdistysten ja seurakunnan
kontiolahtelaisille aikuisille tarkoitetut harjoitusvuorot
3. työyhteisöt, yritykset sekä vapaat ryhmät
Myönnettyä vuoroa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman vapaaaikapalvelujen erillistä lupaa.
Vapaita vuoroja voi tarkastella sähköisestä tilavarausjärjestelmästä
osoitteessa: kontiolahti.asio.fi. Yksittäisiä vuoroja voi hakea jatkuvasti
tilavarauslomakkeella, joka löytyy osoitteesta:
www.kontiolahti.fi/tilavaraukset
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3. Tilavuokrat
Tilavuokran määräytymiseen vaikuttavat tilan käyttötarkoitus sekä
käyttäjäryhmä. Seuraavassa tilavuokrat on ryhmitelty ensisijaisesti
käyttötarkoituksen mukaan.

3.1. Liikunnan harjoituskäyttö
Kaikki hinnat ovat varausmaksuja €/h. Hintoihin sisältyy arvonlisäveroa 10
%. Vakiovuorot laskutetaan kolme kertaa vuodessa (tammi-toukokuu, kesäelokuu, syys-joulukuu). Yksittäiset vuorot laskutetaan sovitusti.
Mikäli varatulla harjoitusvuorolla järjestetään ottelu- tai kilpailutapahtuma,
vuoroa laskutetaan kilpailukäytön mukaisesti.

Hintaluokat
Hintaluokka I:
maksuton

koulujen oma toiminta, alle 18-vuotiaiden
kontiolahtelaisten lasten ja nuorten
liikuntavuorot (kaikkien osallistujien oltava
alle 18-vuotiaita, pois lukien vastuuhenkilö)

Hintaluokka II

erityisliikunnan ryhmät, kontiolahtelaisten
urheiluseurojen aikuisille suunnatut vuorot

Hintaluokka III

yritysten, yhdistysten ja seurakunnan
aikuisille suunnatut liikuntavuorot,
ulkopaikkakuntalaisten yhdistysten vuorot,
yksityishenkilöt
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Liikuntatila

Tilan koko

II

III

10,00 €

20,00 €

2/3 sali, 750m2

7,00 €

13,00 €

1/3 sali, 370m2

4,00 €

7,00 €

Kamppailusali, 100m2

4,00 €

7,00 €

25,00 €

-

Koko sali, 840m2

9,00 €

14,00 €

2/3 sali, 600m2

7,00 €

11,00 €

1/3 sali, 300m2

4,00 €

6,00 €

Koko sali, 600m2

7,00 €

11,00 €

1/2 sali, 300 m2

4,00 €

6,00 €

25,00 €

-

Koko sali, 1100m2

Kontiolahden liikuntahalli

Kuntosali

Kylmäojan koulun liikuntasali

Lehmon koulun liikuntasali

Kuntosali
Kirkonkylän koulun liikuntasali

Koko sali, 300m2

4,00 €

6,00 €

Kulhon koulun liikuntasali

Koko sali, 300m2

4,00 €

6,00 €

Jakokosken koulun liikuntasali

Koko sali, 250m2

4,00 €

6,00 €

Varparannan koulun liikuntasali

Koko sali, 200m2

4,00 €

6,00 €

Onttolan liikuntasali

Koko sali, 440m2

7,00 €

10,00 €

Kontioniemen koulun liikuntasali

Koko sali, 400m2

7,00 €

10,00 €

Kuntotalo, seniorisali

Koko sali

30,00 €

30,00 €
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3.2. Kilpailu- ja ottelukäyttö
Kaikki hinnat ovat varausmaksuja €/h. Hintoihin sisältyy arvonlisäveroa 10
%. Ottelutapahtumien ja turnausten hintoihin vaikuttavat sarjataso ja
tapahtuman kesto. Muut kilpailutapahtumat hinnoitellaan hintaluokan III
mukaisesti.
Ottelutapahtuma

Hinta

Ottelut/sarjapelit, II-divisioona ja ylemmät
(max. 4 h, lisätunnit III hintaluokan mukaan)
Ottelut/sarjapelit, III-divisioona ja alemmat
(max. 4 h, lisätunnit III hintaluokan mukaan)
Turnaukset, yli 18-vuotiaat
(turnauspäivä)
Turnaukset, alle 18-vuotiaat
(turnauspäivä)

Liikuntatila

80,00 €
50,00 €
100,00 €
80,00 €

Tilan koko

Kontiolahden liikuntahalli

Kylmäojan koulun liikuntasali

Lehmon koulun liikuntasali

III

Koko sali, 1100m2

20,00 €

2/3 sali, 750m2

13,00 €

1/3 sali, 370m2

7,00 €

Kamppailusali, 100m2

7,00 €

Koko sali, 840m2

14,00 €

2/3 sali, 600m2

11,00 €

1/3 sali, 300m2

6,00 €

Koko sali, 600m2

11,00 €

½ sali, 300 m2

6,00 €

Kirkonkylän koulun liikuntasali

Koko sali, 300m2

6,00 €

Kulhon koulun liikuntasali

Koko sali, 300m2

6,00 €

Jakokosken koulun liikuntasali

Koko sali, 250m2

6,00 €

Varparannan koulun liikuntasali

Koko sali, 200m2

6,00 €

Onttolan liikuntasali

Koko sali, 440m2

10,00 €

Kontioniemen koulun liikuntasali

Koko sali, 400m2

10,00 €
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3.3. Tapahtumakäyttö
Tapahtumakäytöksi lasketaan liikuntatiloissa tapahtuva muu käyttö (esim.
konsertit, kokoukset, juhlatilaisuudet). Kaikki hinnat ovat varausmaksuja
€/h. Hintoihin sisältyy arvonlisäveroa 24 %.

Liikuntatila

Tilan koko

IV

Koko sali, 1100m2

50,00 €

2/3 sali, 750m2

35,00 €

1/3 sali, 370m2

20,00 €

Kamppailusali, 100m2

20,00 €

Koko sali, 840m2

40,00 €

2/3 sali, 600m2

30,00 €

1/3 sali, 300m2

20,00 €

Koko sali, 600m2

30,00 €

½ sali, 300 m2

20,00 €

Kirkonkylän koulun liikuntasali

Koko sali, 300m2

20,00 €

Kulhon koulun liikuntasali

Koko sali, 300m2

20,00 €

Jakokosken koulun liikuntasali

Koko sali, 250m2

20,00 €

Varparannan koulun liikuntasali

Koko sali, 200m2

20,00 €

Onttolan liikuntasali

Koko sali, 440m2

30,00 €

Kontioniemen koulun liikuntasali

Koko sali, 400m2

30,00 €

Kuntotalo, seniorisali

Koko sali

30,00 €

Kuntotalo, saunat ja pukuhuoneet

< 2 h (lisätunnit 20 €/h)

30,00 €

Kontiolahden liikuntahalli

Kylmäojan koulun liikuntasali

Lehmon koulun liikuntasali
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4. Palvelumaksut
4.1. Kuntosalien kausikortit ja kertaliput
Kuntosalien kausikortit käyvät kaikille kunnan hallinnoimille, yleisökäytössä
oleville, kuntosaleille. Kertalippuja voi ostaa vain kirkonkylän liikuntahallin
kuntosalille vahtimestarin paikallaollessa. Normaalihinta tarkoittaa
työssäkäyvää yli 18-vuotiasta henkilöä. Alennettuun hintaan ovat
oikeutettuja opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset ao. kortin esittämällä
ostotilanteessa. 15–18-vuotiaat kontiolahtelaiset nuoret voivat käyttää
kuntosaleja maksutta yleisövuorolla. Alle 15-vuotiaat harjoittelevat maksutta
vain vanhemman/huoltajan valvonnassa.
Tuote

Normaalihinta

Alennettu hinta

Kertakäynti

5€

2,50 €

10 x kortti

40 €

20 €

Kuukausikortti

30 €

15 €

4 kk kortti

80 €

50 €

Kulkutunnisteen pantti

15 €

15 €

4.2. Kuntosalien yhteisökäyttö
Kuntosaleille myönnetään vakiovuoroja vain kunnan omille ryhmille,
Joensuun seudun kansalaisopiston yhteistyöryhmille sekä kontiolahtelaisille
urheiluseuroille. Muut yhteisöt voivat hyödyntää kuntosalien yhteisölippuja.
Tuote

Hinta

100 käyntikertaa

280 €

200 käyntikertaa

500 €

300 käyntikertaa

700 €

500 käyntikertaa

1100 €
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4.3. Uimakoulut ja -leirit
Hinnat sisältävät ohjauksen, vakuutuksen ja leiripäivinä ruokailut.
Ohjattu rantauimakoulu, lapset

15 €/lapsi

Ohjattu leiritoiminta

10 €/lapsi/päivä
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