
 

 

ORIVEDEN LIIKUNTAHALLIN PÄÄSYMAKSUT  
alkaen 7.10.2021 (sis. alv 10 %) 

 
Kortit käyvät sekä uima-, että liikuntahalliin. 

 
 

 

AIKUISET  
• Kertamaksu     7,00 €  
• 12 kerran sarjakortti      60,00 € 
• 6 kk:n kortti      150,00 €   
• Vuosikortti       250,00 €  
• Ohjattu ryhmäliikunta (1 krt.)    8,50 € 
 
 
 

ELÄKELÄISET, OPISKELIJAT, TYÖTTÖMÄT, VARUSMIEHET sekä ei orivesiläiset lapset/ 
nuoret 4-17v. (Alle 18-vuotiaille orivesiläisille on liikuntahallin käyttö maksutonta.) 
• Kertamaksu      4,00 €  
• 12 kerran sarjakortti      30,00 € 
• 6 kk:n kortti      100,00 €  
• Vuosikortti      180,00 €  
• Ohjattu ryhmäliikunta (1 krt.)    5,00 € 
 
 
 
ERIKOISKORTIT (Kortteja ei voi käyttää ohjattuihin ryhmiin.) 
• Seniorikortti + 65; 6kk / vuosikortti, rajaton käyttö                       60,00 €/ 120,00 € 
Kortti on tarkoitettu osto vuonna 65 täyttäneille ja sitä vanhemmille.  
• Erityisliikkujakortti 6 kk, rajaton käyttö    60,00 € 
Kortin saa tietyillä KELA-kortin tunnuksilla sekä lääketieteelliseen lausuntoon 
perustuvalla todistuksella. 
 
 
 
 

Kaikki sarja- ja vuosikortit ovat voimassa (1) vuoden osto päivästä lukien. Kaikki kortit ovat 
henkilökohtaisia ja niitä voi käyttää omatoimiseen liikkumiseen liikunta- ja/tai uimahallissa.  
Korteilla ei ole siirto-, vaihto- eikä palautusoikeutta. Emme hyvitä vanhentunutta korttia. 
Sarja- ja vuosikorttien panttimaksu on 5,00 €. Kortin viimeisen voimassaolo päivän näet 
kuitista. 
Maksu on suoritettava hallin valvomoon ensimmäisellä käyntikerralla.  
Alle 18- ja yli 65-vuotiaille toimintaa järjestäviltä yhdistyksiltä ei peritä maksua eikä   
tilavuokraa, mikäli käytössä on omaohjaaja.  
 
 
 

TILAISUUDET  
• Messut, näyttelyt, tapahtumat  
(sis. alkuvalmistelut ja loppusiivouksen) ma-la klo 18 saakka   120,00 €/h  
• Messut, näyttelyt, tapahtumat  
(sis. alkuvalmistelut ja loppusiivouksen) la klo 18-sunnuntai  150,00 €/h  
• Liigaottelut      150,00 €/ottelu  
• Turnaukset enintään     Max. 6 h 100 €  

seur. tunnit 25 €/h 
 



 

 

 
TILOJEN VUOKRAT / tunti (seurat, yhdistykset, yksityishenkilöt) 
• Liikuntasali      20,00 €/ yksi lohko  
• Liikuntasali     25,00 €/ kaksi lohkoa  
• Liikuntasali      40,00 €/ koko sali  
• Kahvio      20,00 €  
• Kokoustila      15,00 € /kerta (max3h) 
• Monitoimitila    25,00 €  
• Squash      25,00 €  
 
TILOJEN VUOKRAT / tunti (yritystoiminta) 
• Liikuntasali      30,00 €/ yksi lohko 
• Liikuntasali      40,00 €/ kaksi lohkoa  
• Liikuntasali      50,00 €/ koko Sali 
• Kahvio     25,00 €   
• Kuntosali      50,00 €  
• Kokoustila      30,00 €/ kerta (max3h)  
• Monitoimitila     50,00 €  
• Squash      30,00 €  
 
 
Mikäli liikuntahallissa tai sen osassa järjestetään sellainen tapahtuma tai tilaisuus, joka 
luvanmyöntäjän mukaan edellyttää erityissiivousta, erityisjärjestelyitä, laitteiden, välineiden 
tai tarvikkeiden uusimista tai muuta normaalikäytöstä poikkeavaa menettelyä, peritään tästä 
luvansaajalta käyttömaksun lisäksi todelliset kustannukset. 
 
 
VÄLINEVUOKRA (sis. alv 24 %) 
• Ryhmäliikuntavälineiden tai kiipeilyvarusteiden vuokraus  15,00 €/ kerta  
(sis. erillisessä varastossa säilytettävät ryhmäliikuntavälineet / kiipeilyvarusteet)  
 
 
LIIKUNNANOHJAUS (sis. alv 24 %)  
• Ryhmäkoko Max. 15hlö. Hintaan sisältyy sisäänpääsymaksut. Suuremmat ryhmät sovittava 
erikseen. 
 
30 min      40,00 €  
45 min      50,00 €  
60 min     60,00 €  
 
Tiedustelut ohjauksesta vastaavalta liikunnanohjaajalta p. 0401339210.  
 
 
KEHONKOOSTUMUSMITTAUS (sis. alv 24 %) 
• Sisältää mittauksen sekä lyhyen tulosten tulkinnan  25,00 € 
 
Ajan voit varata suoraan vastaavalta liikunnanohjaajalta p. 0401339210.  
 
 
ULKOKENTÄT ja MONITOIMIKAUKALOT 
• Monitoimikaukalot    20,00 €/ tunti  
• Ulkokentät (Pappila, Suoja, Rok. tekonurmi, Yläkenttä) 50,00 €/ tunti 150,00 €/ päivä 
 
 
 


