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1. Maksuton käyttö, kilpailu- ja harjoituskäyttö 
 

• Alle 18-vuotiaiden ryhmät  

– Urheiluseuratoiminnassa ryhmän tulee edustaa liminkalaista urheiluseuraa tai 
muun paikkakunnan urheiluseuran paikallisjaostoa ja ryhmän osallistujista 
vähintään puolet tulee olla liminkalaisia  

– Muulla tavoin järjestäytyneessä liikunta- ja harjoituskäyttöön perustuvassa 
toiminnassa kaikkien osallistujien tulee olla liminkalaisia 

– Kaikkien ryhmään kuuluvien jäsenten tulee olla alle 18-vuotiaita (pl. valmennus-, 
ohjaaja- ja huoltohenkilöihin kuuluvat) 

– Maksuttomuuden perusteena on aina ennakkoon varattu vuoro 

• Kaikissa varatuissa vuoroissa tulee olla paikalla yli 18-vuotias 
ohjaaja/vastuuhenkilö 

– Perumatta jätetystä vuorosta laskutetaan urheiluseurojen yli 18-vuotiaiden 
hinnaston mukainen käyttömaksu (kohta 2) 

• Vuoron peruminen tehtävä kaksi vuorokautta ennen vuoron ajankohtaa 

• Alle U21-ikäisten joukkuelajiryhmät, joissa kaksi korkeinta sarjatasoa sekä U20-ikäiset SM-
tason yksilöurheilijoista koostuvat ryhmät 

– Ryhmien tai yksilöurheilijoiden vuorolla kaikkien jäsenten tulee olla täyttää 
hinnaston taso- ja ikävaatimusten kriteerit 

– Ryhmän tulee edustaa liminkalaista urheiluseuraa ja ryhmän osallistujista vähintään 
puolet tulee olla liminkalaisia  

– Maksuttomuuden perusteena on aina ennakkoon varattu vuoro  

– Muu kuin kilpailu- ja harjoituskäyttö urheiluseurojen yli 18-vuotiaiden hinnaston 
mukaan 

– Perumatta jätetystä vuorosta laskutetaan urheiluseurojen yli 18-vuotiaiden 
hinnaston mukainen käyttömaksu (kohta 2) 

• Vuoron peruminen tehtävä kaksi vuorokautta ennen vuoron ajankohtaa 

– Maksuttomuuden perusteena on sitoutuminen yhdistysasiakirjan yhteisiä 
toimintasäädöksiin ja eettisiin periaatteisiin 

• Maksuton käyttö, yli 65-vuotiaat sekä vammais-, eläkeläis- ja kansanterveysjärjestöt 

– Liminkalaisten yhdistysten ryhmiä tai liminkalaisista osallistujista koostuvia ryhmiä 
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– Kaikilla ryhmillä tulee olla nimetty vastuuhenkilö 

– Maksuttomuuden perusteena on aina ennakkoon varattu vuoro sekä tilojen käyttö 
liikuntaan 

• Maksuttomuus arkipäivinä klo 7–17 välisellä ajalla   

– Perumatta jätetystä vuorosta laskutetaan urheiluseurojen yli 18-vuotiaiden 
hinnaston mukainen käyttömaksu 

• Vuoron peruminen tehtävä kaksi vuorokautta ennen vuoron ajankohtaa 

• Urheilijoiden omatoimiharjoitteluoikeus 

– Vuoron tulee olla ennakkoon varattu vuoro. 

• Omatoimiharjoitteluvuoron varaamisen oikeus on voimassa vakiovuorojen 
voimassaoloaikojen mukaisesti 

• Hakijan tulee olla hakuvuonna vähintään 14-vuotias ja hakijan tulee olla 
liminkalainen 

• Tasovaatimuksena yksilölajeissa on nuorten tai aikuisten SM-taso. 
Joukkuelajeissa tasovaatimuksena on korkein sarjataso tai valinta 
ikäkausimaajoukkeeseen hakua edeltävänä vuonna tai hakuvuonna 

• Oikeus haetaan urheiluseuran toimesta ja alle 18-vuotiaan hakijan tietoihin 
lisätään aina huoltajan tiedot 

– Harjoitteluoikeudesta päättää liikuntapalvelut, jonne hakemus tehdään 

– Hakijan edustaman lajin lajiliiton tulee olla sitoutunut SUEK ry:n 
antidopingtoimintaan 

– Perumatta jätetystä vuorosta laskutetaan urheiluseurojen yli 18-vuotiaiden 
hinnaston mukainen käyttömaksu (kohta 2) 

– Tilat, joihin omatoimiharjoittelumahdollisuutta voidaan hakea: 

• Krankka-areena tai Linnukka-halli tai tapauskohtaisesti muu harjoitteluun 
soveltuva sisäliikuntatila 

• Kuntosalin käyttöoikeus avoimessa käytössä (ei erikseen varattava vuoro, 
käyttöoikeus voimassa 6 kk kerrallaan) 
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2. Urheiluseurat, yli 18-vuotiaat (kilpailu- ja harjoituskäyttö) sekä yli 18-
vuotiaiden aleryhmät (harjoituskäyttö) 

 

• Urheiluseurat, yli 18-vuotiaat, kilpailu- ja harjoituskäyttö 

–  Tilakohtainen käyttömaksu 10 €/h  

• Tilat: ison liikuntasalin lohko (Krankka-areena, Linnukka-halli ja Tuiskula), 
pieni liikuntasali, kamppailulajitilan lohko, juoksusuora 

• Käyttöä tukeva tila (esim. kahvio) sisältyy ottelu- ja kilpailutapahtumassa 
liikuntatilan käyttömaksuun, muut mahdolliset lisäpalvelut sovitusti 

– Kuntosalin tilakohtainen käyttömaksu 30 €/h 

– Ryhmän tulee edustaa liminkalaista urheiluseuraa tai muun paikkakunnan 
urheiluseuran paikallisjaostoa ja ryhmän osallistujista vähintään puolet tulee olla 
liminkalaisia  

– Hinnaston perusteena on aina ennakkoon varattu vuoro sekä tilojen käyttö 
liikuntaan 

– Muu kuin kilpailu- ja harjoituskäyttö urheiluseurojen muun käytön hinnaston 
mukaan 

• Yli 18-vuotiaiden aleryhmät, harjoituskäyttö 

– Työttömät, eläkeläiset, opiskelijat 

– Yli 65-vuotiaiden ryhmien, vammais-, eläkeläis- ja kansanterveysjärjestöjen toiminta 
arkisin klo 17 jälkeen ja viikonloppuisin 

 

3. Muu käyttö, harrasteryhmät, kaupalliset liikunta-alan toimijat sekä 
kuntoilijat 

 

• Muu käyttö, harrasteryhmät, ulkopaikkakuntalaiset urheiluseurat, kaupalliset liikunta-alan 
toimijat sekä kuntoilijat 

– Tilakohtainen käyttömaksu 15 €/h  

• Tilat ja paikat: ison liikuntasalin lohko (Krankka-areena, Linnukka-halli ja 
Tuiskula), pieni liikuntasali, kamppailulajitilan lohko, juoksusuora, 
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tekonurmen tai keskusurheilukentän vakiovuoro, kahvio tms. liikuntatilaan 
liittyvä varattava tila 

– Kuntosalin tilakohtainen käyttömaksu 45 €/h 

– Hinnaston perusteena on tilojen käyttö liikuntaan 

– Muu kuin liikuntaan liittyvä käyttö tapahtumahinnaston mukaan 

 

4. Tapahtumat 
 

– Maksuton käyttö 

• Ei-kaupalliset ja kuntalaisille suunnatut avoimet tapahtumat 

• Tilat ja paikat: ison liikuntasalin lohko (Krankka-areena, Linnukka-halli ja 
Tuiskula), pieni liikuntasali, kamppailulajitilan lohko, juoksusuora, 
tekonurmen tai keskusurheilukentän vakiovuoro, kahvio tms. liikuntatilaan 
liittyvä varattava tila 

• Perumatta jätetystä varauksesta laskutetaan urheiluseurojen yli 18-
vuotiaiden hinnaston mukainen käyttömaksu (kohta 2) 

 

– Maksullinen käyttö 

• Kaupalliset tapahtumat tai ei harjoituskäyttöön liittyvä tilojen käyttö: 
tilakohtainen käyttömaksu 20 €/h (laskutus yli vuorokauden mittaisissa 
varauksissa max. 8 h/vrk), muut mahdolliset lisäpalvelut erikseen sovitusti 

• Tilat ja paikat: ison liikuntasalin lohko (Krankka-areena, Linnukka-halli ja 
Tuiskula), pieni liikuntasali, kamppailulajitilan lohko, juoksusuora, 
tekonurmen tai keskusurheilukentän vakiovuoro, kahvio tms. liikuntatilaan 
liittyvä varattava tila 
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5. Kuntosalin käyttöoikeus 
 

• Käyttöoikeuden kesto kuusi kuukautta (6kk) ja käyttöoikeus on aina henkilökohtainen 

– Aleryhmät 15 € 

• Alle 18-vuotiaat, eläkeläiset, työttömät, opiskelijat sekä yli 65-vuotiaat 

– Käyttöoikeuden omistajan tulee olla vähintään 14-vuotias ja 
käyttöoikeus hankitaan huoltajan toimesta 

– Kuntoilijat 30 € 

– Käyttöoikeus on voimassa kummallekin kunnan kuntosalille 

– Käyttöoikeuden maksu ei sisällä oveen avausta varten hankittavaa fyysistä 
avaintunnistetta (ts. avaintagi)  

 

6. Avantouintipaikan kausimaksu 
 

• Rantakylän avantouintipaikan kausimaksu ajalle 1.9.–31.5. 20 € 

– Kausimaksu sisältää avantouintipaikan pukuhuoneiden sekä WC-tilan käytön 

– Kausimaksu ei sisällä ovien avaukseen tarvittavaa fyysistä avainranneketta 
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7. Hinnastotaulukko 
 

Urheiluseurat, yli 18-vuotiaat, kilpailu- ja harjoituskäyttö / yli 18-
vuotiaiden aleryhmien harjoituskäyttö (sis. ALV 10 %)   
Tila Hinta 

Ison liikuntasalin lohko (Krankka-areena, Linnukka-halli ja Tuiskula), pieni 
liikuntasali, kamppailulajitilan lohko tai juoksusuora 10 €/h 
Kuntosalin tilakohtainen käyttömaksu 30 €/h 

  
Muu käyttö, harrasteryhmät, kaupalliset liikunta-alan toimijat sekä 
kuntoilijat (sis. ALV 10 %)   
Tila Hinta 

Ison liikuntasalin lohko (Krankka-areena, Linnukka-halli ja Tuiskula), pieni 
liikuntasali, kamppailulajitilan lohko, juoksusuora, tekonurmen tai 
keskusurheilukentän vakiovuoro, kahvio tms. liikuntatilaan liittyvä 
varattava tila 15 €/h 
Kuntosalin tilakohtainen käyttömaksu 45 €/h 

  
Kuntosalin käyttöoikeus (sis. ALV 10 %)   
Käyttäjäryhmät Hinta 

Aleryhmä: Alle 18-vuotiaat (käyttöoikeuden omistajan tulee olla 
vähintään 14-vuotias ja käyttöoikeus hankitaan huoltajan toimesta), 
eläkeläiset, työttömät, opiskelijat sekä yli 65-vuotiaat 15 € / 6 kk 
Kuntoilijat 30 € / 6 kk 

  
Avantouintipaikan kausimaksu (sis. ALV 10 %)   
Tila Hinta 
Rantakylän avantouintipaikan pukutilojen kausimaksu 20 € / kausi 

  
Tapahtumavaraukset, kaupalliset tapahtumat tai ei harjoituskäyttöön 
liittyvä tilojen käyttö (ALV 0 %)   
Tila Hinta 

Tilakohtainen perusmaksu: Ison liikuntasalin lohko (Krankka-areena, 
Linnukka-halli ja Tuiskula), pieni liikuntasali, kamppailulajitilan lohko, 
juoksusuora, tekonurmen tai keskusurheilukentän varaus, kahvio tms. 
liikuntatilaan liittyvä varattava tila 

20 €/h 
(laskutus 
enintään 
8h/vrk) Muut mahdolliset lisäpalvelut erikseen sovitusti 

 

 


	1. Maksuton käyttö, kilpailu- ja harjoituskäyttö
	2. Urheiluseurat, yli 18-vuotiaat (kilpailu- ja harjoituskäyttö) sekä yli 18-vuotiaiden aleryhmät (harjoituskäyttö)
	4. Tapahtumat
	5. Kuntosalin käyttöoikeus
	6. Avantouintipaikan kausimaksu
	7. Hinnastotaulukko

