
       Vap.ltk. 22.05.2017 § 8 LIITE 3 
     KHALL 15.8.2017 LIITE 9 § 143 
             REISJÄRVEN SISÄLIIKUNTATILOJEN MAKSUT 
 
 
VAKIOVUOROT 01.09.2017-30.04.2018 (suluissa alle 8 kk hinnasto) 
(Yksittäiset vuorovaraukset maksavat saman kuin alle 8 kk vuoro) 
 
KISATIEN LIIKUNTAHALLI 
 
Kisatien liikuntahalli (koko halli) 
 - reisjärviset  25,00 € / h (30,00 €) sis. alv. 10 % 
 - muut  45,00 € / h (50,00 €) sis. alv. 10 % 
 
Kisatien liikuntahalli (2/3 halli) 
 - reisjärviset  16,00 € / h (20,00 €) sis. alv. 10 % 
 - muut  32,00 € / h (35,00 €) sis. alv. 10 % 
 
Kisatien liikuntahalli (1/2 halli) 
 - reisjärviset  12,50 € / h (15,00 €) sis. alv. 10 % 
 - muut  25,00 € / h (27,00 €) sis. alv. 10 % 
 
Kisatien liikuntahalli (1/3 halli) 
 - reisjärviset    8,50 € / h (12,00 €) sis. alv. 10 % 
 - muut  17,00 € / h (18,50 €) sis. alv. 10 % 
 
Kisatien liikuntahalli (volttimonttu) 
 - reisjärviset      6,00 € / h (08,00 €) sis. alv. 10 % 
 - muut  12,00 € / h (15,00 €) sis. alv. 10 % 
 
Kisatien liikuntahalli (juoksusuora + heittopressu) 
 - reisjärviset      5,00 € / h (06,00 €) sis. alv. 10 % 
 - muut  10,00 € / h (12,00 €) sis. alv. 10 % 
 
NIEMENKARTANON LIIKUNTASALI 
 
Niemenkartanon liikuntasali (koko sali) 
 - reisjärviset  10,00 € / h (12,00 €) sis. alv. 10 % 
 - muut  20,00 € / h (23,00 €) sis. alv. 10 % 
 
Niemenkartanon liikuntasali (1/2 sali) 
 - reisjärviset    6,00 € / h (  7,00 €) sis. alv. 10 % 
 - muut  12,00 € / h (14,00 €) sis. alv. 10 % 
 
Kisatien liikuntahallin ja Niemenkartanon liikuntasalin käyttömaksuista saa 50 %:n alennuksen, kun 
kysymyksessä on alle 16-vuotiaiden ohjatut ryhmät (pelkkää valvontaa ei katsota ohjaukseksi). 
 

Alle 16-vuotiaiden, aikuisen ohjaamat ryhmät, ma-pe klo 15-17 ilmaiseksi. 
 

Mikäli samalla ryhmällä on useampia vuoroja viikon aikana, noudatetaan seuraavia 
alennusprosentteja: 2 vuoroa viikossa – alennus 20 %, 3 vuoroa viikossa – alennus 30 % jne., 
kuitenkin niin että alennus on enintään 50 %. 
 

Vapaa-aikasihteerillä on oikeus kohtuullistaa maksuja. 



 
KISATIEN LIIKUNTAHALLI MUUHUN KUIN LIIKUNTATARKOITUKSEEN 
 
  - reisjärviset (alle 6 h) 250 € sis. alv. 24 % 
 - muut (alle 6 h) 450 € sis. alv. 24 % 
 - reisjärviset (koko päivä) 500 € sis. alv. 24 % 
 - muut (koko päivä) 950 € sis. alv. 24 % 
 
NIEMENKARTANON LIIKUNTASALI MUUHUN KUIN LIIKUNTATARKOITUKSEEN 
 
  - reisjärviset (alle 6 h) 125 € sis. alv. 24 % 
 - muut (alle 6 h) 225 € sis. alv. 24 % 
 - reisjärviset (koko päivä) 250 € sis. alv. 24 % 
 - muut (koko päivä) 450 € sis. alv. 24 % 
 
KISATIEN KUNTOSALIN KÄYTTÖMAKSUT 
 
 - kertamaksu    4,00 € sis. alv. 10 % 
 - alennettu maksu   2,50 € sis. alv. 10 %  
 
  - 1 kk kausikortti 20,00 € sis. alv. 10 % 
 - alennettu maksu 15,00 € sis. alv. 10 % 
  
 - 3 kk kausikortti 35,00 € sis. alv. 10 % 
 - alennettu maksu 25,00 € sis. alv. 10 % 
 

- 6 kk kausikortti 60,00 € sis. alv. 10 % 
 - alennettu maksu 40,00 € sis. alv. 10 % 
 
 - 12 kk kausikortti 90,00 € sis. alv. 10 % 
 - alennettu maksu 60,00 € sis. alv. 10 % 
 
NIEMENKARTANON KUNTOSALIN KÄYTTÖMAKSUT 
 
 - kertamaksu    3,00 € sis. alv. 10 % 
 - alennettu maksu   2,00 € sis. alv. 10 %  
 
  - 1 kk kausikortti 15,00 € sis. alv. 10 % 
 - alennettu maksu 10,00 € sis. alv. 10 % 
  
 - 6 kk kausikortti 45,00 € sis. alv. 10 % 
 - alennettu maksu 30,00 € sis. alv. 10 % 
 
 - 12 kk kausikortti 70,00 € sis. alv. 10 % 
 - alennettu maksu 45,00 € sis. alv. 10 % 
 
 
 
 
 
 
 
 



KUNTOSALIT 
 
 - alennettu maksu: alle 18-v., opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet, työttömät 
 - sotaveteraaneille ei maksua 
 - 1 kuntosalin käyntikerta oikeuttaa kuntosalin 2 tunnin käyttöön 
 - Kisatien kuntosalin käyttömaksulla voi käyttää myös Niemenkartanon kuntosalia 
 - kuntosaleja voi käyttää yleisillä vuoroilla ja mahdollisella oman ryhmän vuorolla 
 - vapaa-aikasihteerillä on oikeus kohtuullistaa maksuja 

- kuntosaleille ei pääsääntöisesti myönnetä vuoroja kuin erityisistä syistä. Vuorot 
ohjataan Niemenkartanon kuntosalille. 

 
SISÄLIIKUNTATILOJEN VARAUSPERIAATTEET 
 
Hinnaston mukaiset käyttömaksut koskevat sisäliikuntatilojen toimikautta 01.09.-30.04. Mikäli 
hinnastosta puuttuu soveltamiskelpoinen hinta, päättää hinnasta yksittäistapauksissa vapaa-
aikasihteeri. Muilta kuin reisjärvisiltä hinta on kaksinkertainen, ellei hinnastossa ole erikseen 
hintaa mainittu tai ellei hinnasta ole tehty erillistä päätöstä. 
 
Tilojen ja välineiden vuokraajana toimii vapaa-aikatoimi. Vapaa-aikatoimi voi perua myönnetyn 
käyttövuoron. Käyttövuoroa ei saa vuokrata kolmannelle osapuolelle. Väärinkäytöksistä johtuen 
kunta voi perua käyttäjän kulkuoikeuden liikuntatiloihin. Maksettuja käyttömaksuja ei tässä 
tapauksessa palauteta. 
 
Mikäli vakiovuoron yksittäinen käyttövuoro keskellä kautta perutaan, maksua ei hyvitetä. Vuoro 
korvataan varauskalenterista löytyvällä vapaalla käyttövuorolla. 
 
Mikäli tilan vuokralle ottanut aiheuttaa vahinkoa vuokraamalleen tilalle tai välineistölle, on hän tai 
hänen edustamansa yhdistys/yritys/yhteisö velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon 
Reisjärven kunnalle. 
 
Koulujen liikuntatunneista ja kunnan omasta toiminnasta ei peritä salimaksuja. Maksullisten 
tilaisuuksien vuokrista päätetään tapauskohtaisesti. 
 
Kisatien liikuntahallin ja Niemenkartanon liikuntasalin vakiovuorot ovat voimassa ajalla 01.09.-
30.04. Vakiovuorot laskutetaan kaksi kertaa vuodessa: syys- ja kevätkauden päätteeksi. 
Laskutuksessa huomioidaan tilojen tilapäisestä käytöstä peruuntuneet käyttötunnit, mikäli 
käyttäjä ei ole saanut vastaavaa vuoroa tilalle. Kesäkaudelle 01.05.-31.08. vuorot laitetaan 
uudelleen haettavaksi. Normaaleja vakiovuoroja (01.09.-30.04.) lyhemmistä vuoroista peritään 
korotettu maksu (hinnat suluissa). Sisäliikuntatilojen vakiovuorot laitetaan haettaviksi heinäkuun 
puolesta välistä elokuun puoleenväliin ja kesän käyttövuorot huhtikuussa. Hakemukseen tulee 
merkitä ensisijainen ja toissijainen kelloaika sekä päivämäärä, milloin käyttövuoro otetaan 
käyttöön ja mihin asti sitä tarvitaan. Käyttövuoron hinnan ratkaisee sen pituus. Liikuntatilojen 
käyttövuorojen jakamisesta vastaa vapaa-aikasihteeri. 
 
Kesäkaudelle 01.05.-31.08. väliselle ajalle vakiovuoron hinta on -50 %. Lähinnä kesäkaudelle 
ajoittuvista mahdollisista tilojen huoltamiseen liittyvistä käyttökatkoksista ilmoitetaan erikseen. 
 
Verkon kautta tapahtuvan liikuntahallin ja liikuntasalin vapaiden vuorojen online –myynnin 
hinnoittelu perustuu muut hinnastoon. 
 
Kunta voi vuokrata liikuntasalin tai liikuntahallin, esimerkiksi messukäyttöön viikonlopuksi, ilman 
eri neuvottelua vakiovuorojen haltijoiden kanssa. Ottelutapahtuma menee aina vakiovuoron 
edelle.  



Jos liikuntatiloihin on samalle päivälle ja kellonajalle useita tilatoiveita, on järjestys vuorojen 
jakamisessa seuraava: 
 

1. Kunnan koulu- ja vapaa-aikapalvelut 
2. Kunnan muut palvelut ja yhteistyökumppanit (päivähoito, kansalaisopisto, Selänne) 
3. Reisjärvelle rekisteröityjen yhdistysten järjestämät alle 18 v. lasten ja nuorten vuorot 
4. Reisjärvelle rekisteröityjen yhdistysten aikuisten vuorot 
5. Muualle rekisteröityjen yhdistysten järjestämä toiminta 
6. Reisjärviset yksityishenkilöt ja kaveriporukat 
7. Muut 

 
Mikäli hakijat ovat hakuhierarkiassa samalla tasolla huomioidaan valinta seuraavassa 
ensisijaisjärjestyksessä: 
- Kisatien liikuntahalli: koko halli, 2/3 halli, 1/3 halli (1/2 halli tapauskohtaisesti harkiten) 
- Niemenkartanon liikuntasali: koko sali, 1/2  Sali  
 
Lasten ja nuorten käyttövuorot pyritään sijoittamaan arkisin alkuillan tunteihin ja aikuisten 
toiminta tarvittaessa loppuiltoihin. 
 
 


