
REISJÄRVEN SISÄLIIKUNTATILOJEN HINNASTO 
JA KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET 
 
Hinnat sisältävät 10 %:n arvonlisäveron (suluissa hinnat ulkopaikkakuntalaisille) 
 
KISATIEN LIIKUNTAHALLI   Kertahinta (€/tunti) Vakiovuoro (väh. 3 kk) 
  
Kisatien liikuntahalli (koko halli)  36,00 € (51,00 €) alennus 15 %  
 
Kisatien liikuntahalli (2/3 halli) 24,00 € (34,00 €) alennus 15 %  
 
Kisatien liikuntahalli (1/3 halli) 12,00 € (17,00 €) alennus 15 %  
 
Kisatien liikuntahalli (volttimonttu) 10,00 € (15,00 €)  alennus 15 %  
 
Kisatien liikuntahalli (juoksusuora) 10,00 € (15,00 €)  alennus 15 %  
  
NIEMENKARTANON LIIKUNTASALI 
 
Niemenkartanon liikuntasali (koko sali) 20,00 € (25,00 €) alennus 15 %  
 
Niemenkartanon liikuntasali (1/2 sali) 10,00 € (12,50 €) alennus 15 %  
 
Kisatien liikuntahalli muuhun kuin liikuntatarkoitukseen 
 
  Alle 6 tuntia  300 € sis. alv. 24 % 
 Koko päivä  450 € sis. alv. 24 % 
 
Niemenkartanon liikuntasali muuhun kuin liikuntatarkoitukseen 
 

Alle 6 tuntia  150 € sis. alv. 24 % 
 Koko päivä  250 € sis. alv. 24 % 
 
VUOROJEN VARAUKSET JULIUS VARAUSJÄRJESTELMÄN KAUTTA 
 

 Julius varausjärjestelmän kautta voi varata vapaana olevia vuoroja osoitteesta 
www.reisjarvi.fi/liikunta Kisatien liikuntahallille ja Niemenkartanon liikuntasalille. 

 Kisatien liikuntahallilla on käytössä iLog ovikoodijärjestelmä. Varattaessa Juliuksen kautta vuoroja, 
tulee varaajan sähköpostiin ilmoitus ovikoodista, jolla pääsee liikuntahallille. 

 Sekä Niemenkartanon liikuntasalille että molemmille kuntosaleille ollaan valmistelemassa 
vastaavaa Juliuksen kautta tapahtuvaa ovikoodijärjestelmää, mikä on käytössä Kisatien 
liikuntahallilla.  

 Niemenkartanon liikuntasalille ja kuntosalille pääsee toistaiseksi ilman avainta klo 21.00 saakka. 

 Käyttömaksuista saa vakiovuorojen osalta 50 %:n alennuksen, kun kysymyksessä on alle  
16-vuotiaiden ohjattu ryhmä (pelkkää valvontaa ei katsota ohjaukseksi). 

 Vapaa-aikasihteerillä on tarvittaessa oikeus neuvotella taksahintojen muutoksista. 

 Volttimonttua varattaessa saa Juliuksen kautta ovikoodin liikuntahallille, mutta volttimonttutilaan 
pääsemiseksi pitää hakea pantillinen (30 €) avain kirjastolta. Avain on palautettava viimeistään 
seuraavana arkipäivänä kirjastoon, josta saa panttimaksun takaisin. Kirjasto on avoinna arkisin klo 
10.00-18.00.   

 
 
 

http://www.reisjarvi.fi/liikunta


KIINTEÄT VUOROT 

 Myös kiinteät vuorot haetaan kesän 2022 ja kauden 2022-2023 osalta ja siitä eteenpäin Julius 
varausjärjestelmän kautta. 

 Kiinteiden vuorojen jaosta vastaa vapaa-aikasihteeri. 
 
KÄYTTÖVUOROJEN MAKSAMINEN 

 Kauden 2021-2022 kiinteät vuorot laskutetaan varausten mukaan aikaisempaan tapaan. 

 Julius varausjärjestelmän kautta varatut yksittäiset vuorot laskutetaan kerran kuussa. 

 Kesäkaudesta 2022 ja käyttökaudesta 2022-2023 alkaen myös kiinteät vuorot laskutetaan Juliuksen 
kautta tehtyjen varausten mukaan. Laskutus tapahtuu kolme kertaa vuodessa. 

 Jos maksuvälineenä käyttää E-passi-, Tyky- tai Smartum -etua, niin maksusuorituksen on tehtävä 
kirjastolle, joka ilmoittaa suorituksesta laskuttajalle päällekkäisen laskutuksen välttämiseksi. 

 Vapaa-aikasihteerillä on tarvittaessa oikeus neuvotella taksahintojen muutoksista. 

 
 
KISATIEN KUNTOSALIN KÄYTTÖMAKSUT 
     Alennettu hinta 
 
 Kertamaksu      5,00 €  Alennus 25 % 

  1 kk kausikortti   20,00 €  Alennus 25 % 
   3 kk kausikortti   40,00 €  Alennus 25 % 
   6 kk kausikortti   65,00 €  Alennus 25 % 
 12 kk kausikortti 100,00 €   Alennus 25 % 
 
NIEMENKARTANON KUNTOSALIN KÄYTTÖMAKSUT 
 
 Kertamaksu    3,00 €   Alennus 25 % 
   1 kk kausikortti 15,00 €  Alennus 25 % 
   3 kk kausikortti 30,00 €  Alennus 25 % 
   6 kk kausikortti 45,00 €  Alennus 25 % 
 12 kk kausikortti 70,00 €  Alennus 25 % 
 
Kuntosalien käyttö 
 

 Kuntosalien käyttömaksu maksetaan kirjastolle, josta on samalla hankittava 10 € maksava 
pantillinen avainpoletti. 

 Kuntosalin käyntikerta oikeuttaa kahden tunnin käyttöön kerrallaan.  

 Alennetun hinnan saavat: Alle 18-vuotiaat, opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet ja 
työttömät. 

 Kisatien kuntosalin käyttömaksun maksaneet voivat käyttää myös Niemenkartanon 
kuntosalia. 

 Kuntosaleille ei myönnetä ryhmille omia vuoroja kuin erityisistä syistä. 

 Mahdolliset ryhmien vuorot myönnetään pääsääntöisesti Niemenkartanon kuntosalille. 

 Kuntosalien käytöstä annetaan uudet ohjeet, kun kuntosalit tulevat Julius varaus-
järjestelmän piiriin. 
 

Kuntosalien käyttö yritystoiminnassa 
 

 Terveydenhoitoalan yritysten on mahdollista käyttää kuntosaleja omaan 
yritystoimintaansa. Yrittäjällä tulee olla oma kuntosalimaksu suoritettuna ja asiakkaittensa 
osalta yritys maksaa kunnalle kuntosalin käytöstä asiakasmäärän mukaan määräytyvän 
hinnan kunnanhallituksen hyväksymän hinnaston mukaisesti. 



 
SISÄLIIKUNTATILOJEN VARAUSPERIAATTEET 
 
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 varaaja peruu yksittäisen käyttövuoron keskellä kautta, maksua ei hyvitetä. 
Vuoro voidaan korvata 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 
tilojen ylläpidosta vastaavalle Reisjärven kunnan tekniselle toimelle. Korvausvelvollisuus koskee 
myös kunnan omia yksiköitä. 
 
Koulujen liikuntatunneista ja kunnan omasta toiminnasta ei peritä salimaksuja. 
 
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 01.06.-31.08. vuorot laitetaan uudelleen haettavaksi. 
Sisäliikuntatilojen vakiovuorot laitetaan haettaviksi elokuussa ja kesän käyttövuorot toukokuussa. 
Hakemukseen tulee merkitä ensisijainen ja toissijainen kelloaika sekä päivämäärä, milloin 
käyttövuoro otetaan käyttöön ja mihin asti sitä tarvitaan. Vähintään kolmen kuukauden mittaiset 
vuorovaraukset ovat vakiovuoroja, joista maksetaan alennettu hinta. Liikuntatilojen 
käyttövuorojen jakamisesta vastaa vapaa-aikasihteeri. 
 
Kesäkaudelle eli 01.05.-31.08. väliselle ajalle vakiovuoron hinta on -50 %.  
 
Kunta voi vuokrata liikuntasalin tai liikuntahallin, esimerkiksi messukäyttöön viikonlopuksi, ilman 
eri neuvottelua vakiovuorojen käyttäjien kanssa. Ottelutapahtuma menee aina vakiovuoron 
edelle. Peruuntuvat vakiovuoroajat hyvitetään laskutuksessa. 
 
Jos liikuntatiloihin on hakemuksia käsiteltäessä samalle päivälle ja kellonajalle useita 
vakiovuorotoiveita, 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 
- Niemenkartanon liikuntasali: koko sali, 1/2  sali  
 
Lasten ja nuorten käyttövuorot pyritään sijoittamaan arkisin iltapäivään tai alkuiltaan ja aikuisten 
vuorot myöhemmille ajoille. 


