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LIIKUNTAPALVELUT

Liikuntatilat ja -alueet
Liikuntatilojen ja alueiden maksuja määrättäessä käytetään seuraavaa ryhmittelyä:

1) Kunnan oma toiminta (Lempäälän seurakunnan toiminta)

Pääsääntöisesti maksutonta. Lempäälän seurakunnan vuorot ovat maksuttomia kunnan ja
seurakunnan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

2) Alle 20 vuotiaiden ryhmät: Sovelletaan kun käyttäjät ovat pelkästään alle 20 vuotiaita
(riippumatta siitä onko järjestäjä urheiluseura, yhdistys, yksityinen henkilö tai yritys)

Pääsääntöisesti maksullista.* Maksuissa noudatetaan halvempaa maksua. Maksuryhmää
sovelletaan kaikkeen liikunnalliseen toimintaan ja kaikkiin seuroihin ja yhdistyksiin
riippumatta siitä, missä kaupunkiseudun kunnassa seura/yhdistys/ryhmä toimii.

3) Yli 20 vuotiaiden ryhmät: Sovelletaan kun käyttäjät ovat kokonaan tai osittain yli 20
vuotiaita (riippumatta siitä onko järjestäjä urheiluseura, yhdistys, yksityinen henkilö tai
yritys)

Pääsääntöisesti maksullista.* Maksuissa noudatetaan perusmaksua. Maksuryhmää
sovelletaan kaikkeen liikunnalliseen toimintaan ja kaikkiin seuroihin ja yhdistyksiin
riippumatta siitä, missä kaupunkiseudun kunnassa seura/yhdistys/ryhmä toimii.

Pääsääntöisesti maksullista.* Lempoisten Uimalan, Rantalan saunan ja Innilän Urheilumajan
varaukset ovat muuta toimintaa (kokoukset, juhlat, illanvietot). Edullisimman hinnan
saunavarauksissa saavat vain lempääläiset ry:t.

ellei kenttää/aluetta/tilaa ole erikseen ilmoitettu maksutta käytettäväksi

Suurtapahtumien ja merkittävien, tavallista laajempien kilpailujen tai muusta syystä
poikkeuksellisten tapahtumien maksut ratkaisee vapaa-aikajohtaja tapauskohtaisesti.

Periaate: Lempäälässä järjestettäviin loppukilpailun arvoisiin SM-kilpailuihin
(turnauksen/kilpailun päätteeksi jaetaan tapahtuman yhteydessä ratkaistut SM-
mitalit), liikuntapalveluiden hallinnassa olevat liikuntatilat ja alueet
myönnetään maksutta. Karsintaturnauksissa tai osakilpailuissa noudatetaan
hinnastoa, jollei muuta erityistä syytä ilmene.

Maksuihin sisältyy liikuntatoiminnan arvonlisävero 10 %. Mikäli tiloja käytetään muuhun
kuin liikuntatoimintaan, arvonlisävero on 24 %.



Hakkarin liikuntahalli
Liikuntatoiminta

(sis. alv 10 %)
Muu toiminta
(sis. alv 24 %)

2) Alle 20-vuotiaiden
ryhmät

3) Yli 20-vuotiaiden
ryhmät

Koko
liikuntahalli

9,00 €/t 13,5 €/t 75,00 €/t

2/3 sali 6,00 €/t 9,00 €/t 50,00 €/t

1/3 Sali 3,00 €/t 4,5 €/t 25,00 €/t

Alahalli 3,00 €/t 4,50 €/t -

Lempoisten liikuntahalli
Liikuntatoiminta

(sis. alv 10 %)
Muu toiminta
(sis. alv 24 %)

2) Alle 20-vuotiaiden
ryhmät

3) Yli 20-vuotiaiden
ryhmät

Koko
liikuntahalli

9,00 €/t 13,5 €/t 75,00 €/t

2/3 sali 6,00 €/t 9,00 €/t 50,00 €/t

1/3 Sali 3,00 €/t 4,5 €/t 25,00 €/t

Juoksusuora 3,00 €/t 4,50 €/t 25,00 €/t



Moision liikuntahalli
Liikuntatoiminta

(sis. alv 10 %)
Muu toiminta
(sis. alv 24 %)

2) Alle 20-vuotiaiden
ryhmät

3) Yli 20-vuotiaiden
ryhmät

Liikuntahalli
(A-sali)

3,00 €/t 4,5 €/t 25,00 €/t

Liikuntahalli
(B-sali)

3,00 €/t 4,5 €/t 25,00 €/t

Yksittäinen
sulkapallovuoro

4,50 €/t

Sulkapallo-
vuoro/yksityiset

(vuosimaksu,
tunnin vuoro)

170,00

Kuljun koulun liikuntahalli
Liikuntatoiminta

(sis. alv 10 %)
Muu toiminta
(sis. alv 24 %)

2) Alle 20-vuotiaden
ryhmät

3) Yli 20-vuotiaden
ryhmät

Koko
liikuntahalli

9,00 €/t 13,5 €/t 75,00 €/t

2/3 sali 6,00 €/t 9,00 €/t 50,00 €/t

1/3 Sali 3,00 €/t 4,5 €/t 25,00 €/t



Sääksjärven liikuntahalli
Liikuntatoiminta

(sis. alv 10 %)
Muu toiminta
(sis. alv 24 %)

2) Alle 20-vuotiaden
ryhmät

3) Yli 20-vuotiaden
ryhmät

Koko
liikuntahalli

6,00 €/t 9,00 €/t 50,00 €/t

1/2 sali 3,00 €/t 4,5 €/t 25,00 €/t

Virta-kampuksen liikuntasali (ulkopuolelta
vuokrattava tila)

Liikuntatoiminta
(sis. alv 10 %)

Muu toiminta
(sis. alv 24 %)

Koko
liikuntasali

27,00 €/t 75,00 €/t

1/2 sali 13,5 €/t

Kuokkalan koulun liikuntasali
Liikuntatoiminta

(sis. alv 10 %)
Muu toiminta
(sis. alv 24 %)

2) Alle 20-vuotiaden
ryhmät

3) Yli 20-vuotiaden
ryhmät

Liikuntasali 3,00 €/t 4,5 €/t 25,00 €/t



Säijän koulun liikuntasali
Sääksjärven koulun vanha liikuntasali

Liikuntatoiminta
(sis. alv 10 %)

Muu toiminta
(sis. alv 24 %)

2) Alle 20-vuotiaden
ryhmät

3) Yli 20-vuotiaden
ryhmät

Liikuntasali 3,00 €/t 4,5 €/t 25,00 €/t

Hakkarin, Sääksjärven ja Lempoisten kuntosalit
(sis. alv 10 %)

Kertamaksu 6 € Lempääläisillä eläkeläisillä on maksuton kuntosalin oikeus
(kvalt 13.12.2006). Oikeus todennetaan eläkeläiskorttia
esittämällä.

Ohjattuihin ryhmiin osallistuminen on maksullista niistä
erikseen tehdyn päätöksen mukaisesti. Vertaisohjaajan
ohjaamiin ryhmiin osallistuminen on maksutonta.

Kuukausi-
kortti

20 €

Puolivuotis-
kortti

55 €

kk:n
kortti

80 €

Vuosikortti 11 €

Aikuisten terveysliikuntaan liittyen personal trainer voi antaa asiakkaalleen
kuntosaliohjausta siten, että ohjaajan kuntosalimaksu sisältyy asiakkaan kuntosalimaksuun.



Lempoisten uimala
Muu toiminta (sis. alv 24 %)

2) Seurat,
Yhdistykset, Ry:t

3) Muut toimijat Ulkopaikka-
kuntalaiset

Uimala 15,00 €/t* 45,00 €/t* 75,00 €/t

Yleisösauna
kesäkaudella
kertamaksu

Kunnan
sisäiset
toimipisteet

20 €
(koululuokat, päiväkotiryhmät ym.)

Talviuinti Vuosimaksu 2.160 (sis. alv 10 %)

Seurat, yhdistykset, ry:t -hinta käytössä vain hyvinvointia edistävään liikuntaan liittyvässä
toiminnassa (tilaisuus päättyy klo 21.00 mennessä). Illanvietot yms. toiminta järjestäjästä riippu-
matta on hintaluokassa muut toimijat.

Rantalan sauna
Muu toiminta (sis. alv 24 %)

2) Seurat,
Yhdistykset, Ry:t

3) Muut ryhmät Ulkopaikka-
kuntalaiset

Rantala 12,0 €/t* 36,00 €/t* 60,00 €/t

Kunnan
sisäiset
toimipisteet

20 €
(koululuokat, päiväkotiryhmät ym.)

Talviuinti Vuosimaksu 2.16 (sis. alv. 10 %)

Seurat, yhdistykset, ry:t -hinta käytössä vain hyvinvointia edistävään liikuntaan liittyvässä
toiminnassa (tilaisuus päättyy klo 21.00 mennessä). Illanvietot yms. toiminta järjestäjästä riippu-
matta on hintaluokassa muut toimijat.



Innilän urheilumaja
Muu toiminta (sis. alv 24 %)

2) Seurat,
Yhdistykset,

Ry:t

3) Muut ryhmät Ulkopaikka-
kuntalaiset

Innilä 6,00 €/t 18,00 €/t 30,00 €/t

Kunnan
sisäiset
toimipisteet

1 €
(koululuokat, päiväkotiryhmät ym.)

Seurat, yhdistykset, ry:t -hinta käytössä vain hyvinvointia edistävään liikuntaan liittyvässä
toiminnassa (tilaisuus päättyy klo 21.00 mennessä). Illanvietot yms. toiminta järjestäjästä riippu-
matta on hintaluokassa muut toimijat.



Sääksjärven tekonurmikenttä
Liikuntatoiminta

(sis. alv 10 %)
Muu toiminta
(sis. alv 24 %)

2) Alle 20-vuotiaden
ryhmät

3) Yli 20-vuotiaden
ryhmät

Koko kenttä 9,00 €/t 13,5 €/t 75,00 €/t

1/2 kenttä 4,5 €/t 6,75 €/t 37,50 €/t

Jalkapallo-
turnaukset

54 €/vrk* 81 €/vrk* 450,00 €/vrk*

sovelletaan vähintään tuntia kestävissä varauksissa

Hakkarin urheilukenttä
Liikuntatoiminta

(sis. alv 10 %)
Muu toiminta
(sis. alv 24 %)

2) Alle 20-vuotiaden
ryhmät

3) Yli 20-vuotiaden
ryhmät

Koko kenttä 9,00 €/t 13,5 €/t 75,00 €/t

1/2 nurmi-
kenttä

4,5 €/t 6,75 €/t 37,5 €/t

Jalkapallo-
turnaukset, yu-
kilpailut

54 €/vrk* 81 €/vrk*

Muut
tapahtumat

450,00 €/vrk*

sovelletaan vähintään tuntia kestävissä varauksissa



Sääksjärven tenniskentät
Liikuntatoiminta

(sis. alv 10 %)

Kausimaksu
(tunnin
vuoro)

85 €

Tennis-
turnaukset

54 €/vrk*

Yksittäiset
ottelut tai
harjoitus/
kenttä

3,00 €/t

sovelletaan vähintään tuntia kestävissä varauksissa

Hakkarin tenniskentät maksutta käytössä.

Hääkiven beachvolleykenttä
Liikuntatoiminta

(sis. alv 10 %)
Muu toiminta
(sis. alv 24 %)

2) Alle 20-vuotiaat ja
ryhmät

3) Yli 20-vuotiaat ja
ryhmät

Kausimaksu
/kenttä
(tunnin
vuoro)

50 € 85 € -

Turnaukset 15 €/vrk* 15 €/vrk*

Yksittäiset
ottelut tai
harjoitus/
kenttä

3,00 €/t 3,00 €/t -

sovelletaan vähintään tuntia kestävissä varauksissa



Liikunnanohjaus
Liikuntapalveluiden järjestämiin liikuntaryhmiin voi osallistua maksamalla toimintaan
liittyvän kausimaksun tai vesivoimistelussa kertamaksun. Kausimaksuun sisältyy n. 10 20
ohjauskertaa ryhmäkohtaisesti, kustakin ryhmästä peritään oma kausimaksu.

Uimaopetuksessa käytetään pääasiallisesti kurssimaksua.

Maksut maksetaan kauden tai kurssin alkaessa. Kausimaksua ei palauteta (maksutasossa on
huomioitu poissaoloja ryhmän toiminnasta).

Lyhytkestoisemman toiminnan osallistumismaksut päättää liikuntapalveluiden henkilökunta
tapauskohtaisesti. Erityisryhmien osalta noudatetaan ryhmäkohtaista harkintaa toiminnan
luonteen ja vaativuuden vuoksi.

Liikuntaryhmät Kausimaksu (syksy tai kevät sis. alv 10 %)

Säännölliset
ohjatut ryhmät

15 €

Lyhytkestoiset
liikuntakurssit

kurssikohtainen harkinta

Vertaisohjaajien
ohjaamat ryhmät

maksuton

Vesiliikunta
Vesivoimistelu
Ehtookodon
altaassa,
säännölliset
ohjatut ryhmät

€/kerta

Erityisryhmien
uinti

ryhmäkohtainen harkinta

Vesivoimistelu
järvessä

30 € kertaa



Uimaopetus Kurssimaksu (sis. alv 10 %)

Rantauimakoulut
(sis. opetuksen,
materiaalin ja
merkit)

viikon uimakoulu 24 €

viikon uimakoulu 12

Ehtookodon allas

lasten
allasuimakoulu
10 krt

aikuisten
allasuimakoulu
krt

60

48



NUORISOPALVELUT

Nuorisotilat ja -alueet
Maksuja määrättäessä käytetään seuraavaa ryhmittelyä:

1) Kunnan oma toiminta (Lempäälän seurakunnan toiminta)

Pääsääntöisesti maksutonta. Lempäälän seurakunnan vuorot ovat maksuttomia kunnan ja
seurakunnan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

2) Nuorisoyhdistykset, urheiluseurat ja muut rekisteröidyt yhdistykset

Pääsääntöisesti maksullista.* Ryhmää sovelletaan kaikkiin seuroihin ja yhdistyksiin
riippumatta siitä, missä kaupunkiseudun kunnassa seura/yhdistys toimii

3) Muut lempääläiset käyttäjät (yhdistystoiminnan ulkopuoliset harrastajaryhmät,
juhlatilaisuudet ym.)

Pääsääntöisesti maksullista.*

4) Ulkopaikkakuntalaiset

Pääsääntöisesti maksullista.*

ellei kenttää/aluetta/tilaa ole erikseen ilmoitettu maksutta käytettäväksi

Suurtapahtumien ja merkittävien, tavallista laajempien tai muusta syystä poikkeuksellisten
tapahtumien maksut ratkaistaan tapauskohtaisesti vapaa-aikajohtajan toimesta.

Maksuihin sisältyy alv 24 %.



Kuljun Nuorisokellari
Sääksjärven Nuorisotalo

Muu toiminta (sis. alv 24 %)

2) Yhdistykset
seurat, ry:t

3) Muut
lempääläiset
käyttäjät

4) Ulkopaikka-
kuntalaiset

Nuorisotilat

vakituiset
vuorot

tilapäiset
varaukset

120 kausimaksu

9,00 €/tunti
(alle tunnin
varaukset)

54,00 €/vrk
(yli tunnin
varaukset)

18,00 €/tunti
(alle tunnin
varaukset)

108,00 €/vrk
(yli tunnin
varaukset)

36,00 €/tunti
(alle tunnin
varaukset)

216,00 €/vrk
(yli tunnin
varaukset)

Säijän Monitoimitalo
Muu toiminta (sis. alv 24 %)

2) Yhdistykset,
seurat, ry:t

3) Muut
lempääläiset
käyttäjät

4) Ulkopaikka-
kuntalaiset

vakituiset
vuorot

tilapäiset
varaukset

12 kausimaksu

9,00 €/tunti
(alle tunnin
varaukset)

54,00 €/vrk
(yli tunnin
varaukset)

-

27,00 €/tunti
(alle tunnin
varaukset)

162,00 €/vrk
(yli tunnin
varaukset)

-

54,00 €/tunti
(alle tunnin
varaukset)

324,00 €/vrk
(yli tunnin
varaukset)



Puntalan leirikeskus
Muu toiminta (sis. alv 24 %)

2) Yhdistykset,
seurat, ry:t

3) Muut
lempääläiset
käyttäjät

4) Ulkopaikka-
kuntalaiset

Leirikeskus

tilapäiset
varaukset

18,00 €/vrk
(minimiveloitus-
hinta myös
päivä/ilta-
varauksissa)

27,00 €/tunti
(alle tunnin
varaukset)

162,00 €/vrk
(yli tunnin
varaukset)

54,00 €/tunti
(alle tunnin
varaukset)

324,00 €/vrk
(yli tunnin
varaukset)

Nuorisotoiminta
Osanottomaksut, kurssi- ja pääsymaksut, kioskien myyntihinnat ym. päättää
nuorisopalveluiden henkilöstö tapauskohtaisesti.


