VAPAA-AIKATILOJEN KÄYTTÖHINNAT 1.1.2020 ALKAEN

Alle 18-vuotiailta Sodankyläläisiltä ei peritä käyttömaksua
Tila

Lukukausittaiset hinnat
(syyslukukausi 1.8-31.12, kevätlukukausi 1.1-31.7)

LIIKUNTAHALLI (1,15h/vuoro)
 iso sali
 sali jaettuna
 juoksurata ja heittopressu
 kiipeilyseinä
 judosali
 painisali
 kuntosali
 kertakäynti

400,00 €/kausi
135,00 €/kausi
135,00 €/kausi
135,00 €/kausi
135,00 €/kausi
135,00 €/kausi
65,00 €/kausi
17,00 €

huom! Mikäli varaat vuoron kauden puolessa välissä (syysloman jälkeen), saat varauksen puoleen hintaan.

Ottelut, kilpailut, leirit
 aikuiset
 juniorit

190,00 €/vrk
-

Tapahtumat
 yksityistilaisuudet, synttärit yms.
 kaupallinen tapahtuma (esim. orkesterit ym.)
 erillistilaisuuksista, koko halli (yleishyödylliset tap.)
 kahviotilat (keittiö, kahvio)

50,00 € / tila/vrk
500,00 €/vrk
165,00 €/vrk
50,00 €/vrk

LIIKUNTASALIT (1,5h/vuoro)



koulujen liikuntasalit, seuroilta ym. yhteisöiltä
kaupalliset tapahtumat

70,00 €/kausi
200,00 €/vrk

NEW BOLIDEN AREENA
syyskausi 1.8-31.12
kevätkausi 1.1-30.4
 55min/vakiovuoro seurat (aikuiset)
 kahvio, keittiö
 kabinetti

70,00€/vuoro
60,00 €/vrk
30,00€/vrk

Tapahtumat
 pääsymaksulliset ottelut (sod. aikuiset)
 pääsymaksuttomat ottelut (sod. aikuiset)
 ulkopaikkakuntalaisten (ottelut, turnaus, harjoitusvuoro)
 kaupallinen tapahtuma
 erillistilaisuus, koko halli
 leirit (ulkopaikkakuntalaisilta)
 yksityinen luisteluvuoro esim. synttärit

175,00 €/vrk
100,00 €/vrk
165,00 €/55min
500,00 €/vrk
350,00 €/vrk
200,00 € /sis. 2x 55min vuoro
60€/55min

KESKUSURHEILUPUISTO





seura /kenttä 1. vuoro (aikuiset)
ottelut, turnaukset (aikuiset)
ottelut (juniorit)

90,00 €/lumeton aika
50,00 €/vrk
-

TENNISVUOROT /lumeton aika
Työyhteisöt / järjestöt

1 vuoro/1,5h yksi kenttä

80,00 €

Yksityiset henkilöt
 1 vuoro/1,5h, yksi kenttä

60,00 €

UIMAHALLI


aikuiset

Kausi/kk/kertamaksu/
sis. aamu ja iltauinti

15,00 € / kk
45,00 € / syyskausi
65,00 € / kevätkausi
5,00 € / kertamaksu

Työttömät, eläkeläiset ja opiskelijat puoleen hintaan ja alle 18 v. ilmaiseksi (vain uintimaksut)

AVANTOUINTIKAUSI 1.11. - 30.4.






syyskausi 1.11-31.12 (1 x viikko)
kevätkausi 1.1-30.4 (1 x viikko)
syyskausi 1.11-31.12 (2 x viikko)
kevätkausi 1.1-30.4 (2 x viikko)
kertamaksu

25,00€
45,00€
50,00 €
90,00 €
5,00 €

KOMMATTI
Rantamaja
 päivä/ilta
 vuorokausi
 viikko
 yöpyminen majalla

70,00 €
135,00 €
800,00 €
80,00 €

Kota
 päivä/iltakäyttö
 vuorokausi

45,00 €
85,00 €

Sauna
 kertamaksu

65,00 €

Ulkopaikkakuntalaiset leirit: Maja, kota ja saunat
Sodankylän seuroille ja yhdistyksille majan ja kodan käyttö ilmainen.

70,00 € / vrk

KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ - liikuntaryhmät
Kausimaksut
 sisältää KKI -ohjaukset
(ei vesijumpat)

35,00 €



50,00 €

kaikki KKI -ohjaukset

KITISENRANNAN KUNTOSALI


kausimaksu (kulku avainkortilla)

30,00 € / vuosi
(hinta sama, ostaessa missä vaiheessa tahansa vuotta)

