Vantaan kaupunki
Liikunnan palvelualue
1.9.2021

HINNASTO 1.9.2021 ALKAEN
UIMAHALLIEN JA KOIVUKYLÄN VANHUSTENKESKUKSEN KUNTOSALIT
Alennushintaiset sarjakortit, kuukausikortit sekä liikuntaseteleillä tai vastaavilla maksutavoilla maksetut tuotteet ovat
henkilökohtaisia. Alennukseen / maksuttomuuteen oikeuttava peruste on esitettävä kassalla ostohetkellä. Alennusperusteet
on esitelty sivuilla 3 ja 4.
Alennusryhmät: eläkeläiset, koululaiset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät, kaupungin työntekijät, erityisryhmien
kuntosalikortin* myöntämisperusteet täyttävät ja kuntoutustuella olevat.
Maksuton käyttö: vantaalaiset toisen asteen opiskelijat, Varian, Mercurian ja vantaalaisten lukioiden toisen asteen opiskelijat
1.7.2021–30.6.2022 uimahallien kuntosaleilla, 70 vuotta täyttäneet vantaalaiset (= Sporttikortti 70 + asiakkaat), sotiemme
veteraanit, vantaalaiset omaishoitajat ja EU:n vammaiskortin A-tunnuksen omaavan henkilön avustaja avustettavan mukana,
erityisryhmien kuntosalikortin* / Sporttikortin haltijan avustaja avustettavan mukana (mikäli kortin haltijalle on myönnetty
oikeus avustajaan).
Liikuntaseteleillä tai muilla vastaavilla maksutavoilla voi maksaa ainoastaan aikuisten normaalihintaisia tuotteita.
Erityisryhmien kuntosalikortti on alennushintainen tuote, joten tuotetta ei voi maksaa liikuntaseteleillä tai vastaavilla
maksuvälineillä.
Kuntosalien vuosisulkemisista johtuvia käyttökatkoja hyvitetä.
Kuntosalien alaikäraja on 15 vuotta.
Kuntosalikortin, kulkutunnisteen sekä kuntosalin ohjeiden ja sääntöjen noudattamatta jättäminen ja väärinkäyttö voi johtaa
kuntosalikortin, kulkutunnisteen ja / tai harjoitteluoikeuden mitätöimiseen.

UIMAHALLIEN YHTEYDESSÄ OLEVAT KUNTOSALIT
Hinnat koskevat Hakunilan, Martinlaakson, Myyrmäen ja Tikkurilan kuntosaleja. Kuukausikortit oikeuttavat käyttämään
kuntosaleja yhden kerran päivässä. Kuntosalimaksuihin sisältyy uinti- ja saunomismahdollisuus harjoittelun päätteeksi.
Eläkeläisten ja työttömien maksut oikeuttavat kuntosalin käyttöön maanantaista perjantaihin ennen kello 16:ta ja
viikonloppuisin aukioloaikoina. Sporttikortti 70+ oikeuttaa kuntosalin käyttöön maanantaista perjantaihin ennen kello 16:ta.
Liikkuva opiskelu -etuus oikeuttaa kuntosalien käyttöön arkisin maanantaista perjantaihin ennen klo 16:ta 1.7.202130.6.2022.
Kaikista Hakunilan, Martinlaakson, Myyrmäen ja Tikkurilan kuntosalien kausi- ja sarjakorteista, myös maksuttomista,
veloitetaan viiden (5) euron korttimaksu. Korttimaksu lisätään sarja- ja vuosikortin hintaan. Maksua ei peritä, mikäli
asiakkaalla on kortti entuudestaan. Korttimaksua ei palauteta, vaan asiakas lunastaa kortin omaksi. Kadonneella kortilla ollut
arvo voidaan ladata uudelle kortille, mikäli asiakkaalla on kuitti tallella. Uusi kortti kadonneen tilalle maksaa viisi (5) euroa.
Sarjakortit ovat voimassa yhden (1) vuoden kortin latauspäivästä.
Kuukausikortit 1.9.2021 alkaen
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€ ilman alv.

€ sis. alv. 10 %

Aikuiset

1kk/30 päivää
3kk/90 päivää
5kk/150 päivää

40,90
100,00
145,45

45,00
110,00
160,00

Eläkeläiset, erityisryhmät*, opiskelijat, koululaiset,
työttömät, varusmiehet, kuntoutustuella olevat

1kk/30 päivää
3kk/90 päivää
5kk/150 päivää

25,45
60,91
90,91

28,00
67,00
100,00

Vantaan kaupungin työntekijät

1kk/30 päivää
3kk/90 päivää
5kk/150 päivää

29,09
68,18
104,55

32,00
75,00
115,00

* Erityiskuntosalikortin saamiseksi on erilliset myöntämisperusteet, joissa on lueteltu peruste/vaadittava asiakirja alennuksen
saamiseksi.
Sarjakortit 1.9.2021 alkaen
Aikuiset
Eläkeläiset, erityisryhmät*, opiskelijat, koululaiset,
työttömät, varusmiehet, kuntoutustuella olevat

10 krt
25 krt
10 krt
25 krt

€ ilman alv.

€ sis. alv. 10 %

54,55
122,73
31,82
68,18

60,00
135,00
35,00
75,00

Vantaan kaupungin työntekijät

10 krt
36,36
40,00
25 krt
74,55
82,00
* Erityiskuntosalikortin saamiseksi on erilliset myöntämisperusteet, joissa on lueteltu peruste/vaadittava asiakirja alennuksen
saamiseksi.
Kertamaksut 1.9.2021 alkaen
Aikuiset
Eläkeläiset, opiskelijat, koululaiset, työttömät, varusmiehet, kuntoutustuella
olevat
Vantaan kaupungin työntekijät
Koululaiset (opettajan johdolla)

€ ilman alv.

€ sis. alv. 10 %

6,36
4,55

7,00
5,00

5,00
2,73

5,50
3,00

€ ilman alv.
Kortti (lunastetaan omaksi)

4,03

€ sis. alv. 24 %
5,00

KOIVUKYLÄN VANHUSTENKESKUKSEN KUNTOSALI
Kuntosaliharjoittelun aloittaminen Koivukylän kuntosalissa edellyttää kulkutunnisteen ostamisen, myös alennus- ja
maksuttomaan käyttöön oikeutetuilta. Kulkutunnisteesta veloitetaan kymmenen (10) euron maksu. Maksua ei palauteta,
vaan asiakas lunastaa kulkutunnisteen omaksi. Kadonneen kulkutunnisteen tuote voidaan ladata uudelle kulkutunnisteelle,
mikäli asiakkaalla on kulkutunnisteen numero tallella. Uudesta kulkutunnisteesta peritään hinnaston mukainen maksu.
Kulkutunniste ostetaan Dixin Vantaa-infosta. Maksavat asiakkaat voivat ladata kulkutunnisteelle harjoitteluaikaa joko
Tikkurilan uimahallin kassalla tai Dixin Vantaa-infossa. Vantaa-infossa voi tuotteita maksaa ainoastaan käteisellä tai kortilla.
Sporttikorttilaiset voivat ladata kulkutunnisteen Tikkurilan uimahallin kassalla, Dixin Vantaa-infossa tai Koivukylän
vanhustenkeskuksessa liikunnanohjaajien toimistossa kulkutunnisteille erikseen määritellyllä latausajalla.
Kuntosalilla ei ole uinti- eikä saunomismahdollisuutta.
Kuukausikortit 1.9.2021 alkaen

€ ilman alv.

€ sis. alv. 10 %

Aikuiset

1kk/30 päivää
3kk/90 päivää
5kk/150 päivää

29,09
66,36
100,00

32,00
73,00
110,00

Eläkeläiset, erityisryhmät, opiskelijat, koululaiset,
työttömät, varusmiehet, kuntoutustuella olevat

1kk/30 päivää
3kk/90 päivää
5kk/150 päivää

18,18
38,18
63,64

20,00
42,00
70,00

Vantaan kaupungin työntekijät

1kk/30 päivää
3kk/90 päivää
5kk/150 päivää

20,00
42,73
72,73

22,00
47,00
80,00

* Erityiskuntosalikortin saamiseksi on erilliset myöntämisperusteet, joissa on lueteltu peruste/vaadittava asiakirja alennuksen
saamiseksi.

2

Koivukylän kuntosalille on lisäksi hankittava kulkutunniste.
Kulkutunniste (lunastetaan omaksi)

8,06

10,00

€ ilman alv.

€ sis. alv.10 %

18,18

20,00

HENKILÖKOHTAINEN LAITEOPASTUS
Henkilökohtainen opastus 1.9.2021 alkaen
Liikunnan palvelualue pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.

ALENNUSPERUSTEET
Alennuksen saadakseen asiakkaan tulee esittää vaadittu todistus etuuden saamiseksi. Henkilöllisyys on todistettava
pyydettäessä. Alennushintaiset tuotteet ovat henkilökohtaisia.
Liikuntaseteleillä voi maksaa ainoastaan normaalihintaisia tuotteita. Huom! Vantaa-infossa ei voi maksaa liikuntaseteillä.
Alennushintaisia tuotteita ei voi maksaa liikuntaseteleillä tai muilla vastaavilla maksuvälineillä.
Työttömät
✓ TE-toimiston asiakaspalvelujärjestelmän Oma asiointi -sivuilta tulostettu korkeintaan 1 kk ikäinen todistus työnhaun
voimassaolosta. Hyväksyttävät tunnukset: 02 ja 06 (kts. selvitykset TE-toimiston koodeihin s. 26)
✓ Kelan tai työttömyyskassan korkeintaan 1 kk ikäinen todistus / maksuilmoitus maksetusta päivärahasta
Varusmiehet
✓ varusmieskortti
Eläkeläiset
✓ Kela-kortissa tunnus ”eläkkeensaaja”
✓ työeläkekortti tai
✓ muun eläkekassan tai säätiön eläkeläiskortti
Takuueläkeläiset
✓ liikunnan palvelualueen toimistolta saatu leimattu tosite
✓ yhdyshenkilö: erityisliikunnan suunnittelija p. 050 314 6402 (suositeltava soittoaika ma-ti ja to-pe klo 9-11),
anne.pakarinen@vantaa.fi
Eläketuki
✓ liikunnan palvelualueen toimistolta saatu leimattu tosite
✓ yhdyshenkilö: erityisliikunnan suunnittelija p. 050 314 6402, anne.pakarinen@vantaa.fi
Maksuton uinti- ja kuntosaliharjoittelu 70 vuotta täyttäneille vantaalaisille
✓ Sporttikortti 70+ (Vantaa-infosta saatu kuvallinen kantakortti)
✓ maksuton avustaja Sporttikortin haltijalle harkinnanvaraisesti liikunnan palvelualueen toimiston kautta
o Yhdyshenkilö: erityisliikunnan suunnittelija p. 050 314 6402 (suositeltava soittoaika ma-ti ja to-pe klo 9-11),
anne.pakarinen@vantaa.fi
Opiskelijat
Alennukseen oikeutettuja ovat opiskelijat, joiden opiskelu on päätoimista ja joilla on esittää jokin seuraavista:
✓ opiskelijatodistus/läsnäolotodistus (oppilaitoksesta/koulusta), josta selviää henkilöllisyys, oppilaitos/koulu ja
opintojen kesto. Todistus on voimassa lukuvuoden kerrallaan
✓ Kelan opintotukipäätös
✓ voimassa oleva opiskelijakortti
✓ 15–17 -vuotiaille kuntosaliasiakkaille opiskelija-alennus iän perusteella
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Erityisryhmien kuntosalikortti
✓ kortin saamiseksi on erilliset myöntämisperusteet, joissa on lueteltu peruste/vaadittava asiakirja alennuksen
saamiseksi
✓ myöntämisperusteet: www.vantaa.fi – liikunta - ohjattu liikunta - palvelut erityisryhmille -erityisryhmien kortit
✓ yhdyshenkilö: erityisliikunnan suunnittelija p. 050 314 6402 (suositeltava soittoaika ma-ti ja to-pe klo 9-11),
anne.pakarinen@vantaa.fi
Erityisryhmien uimakortti
✓ kortin saamiseksi on erilliset myöntämisperusteet, joissa on lueteltu peruste/vaadittava asiakirja alennuksen
saamiseksi
✓ myöntämisperusteet: www.vantaa.fi – liikunta - ohjattu liikunta - palvelut erityisryhmille -erityisryhmien kortit
✓ yhdyshenkilö: erityisliikunnan suunnittelija p. 050 314 6402 (suositeltava soittoaika ma-ti ja to-pe klo 9-11),
anne.pakarinen@vantaa.fi
Sotiemme veteraanit / maksuton uinti- ja kuntosaliharjoittelu + liikuntaryhmät
✓ Kela-kortin tunnus R tai MR
✓ leimattu sotaveteraanipassi
✓ liikunnan palvelualueen toimistolta saatu veteraanikortti (erityisliikunnan suunnittelija p. 050 314 6402, suositeltava
soittoaika ma-ti ja to-pe klo 9-11)
✓ liikunnan palvelualueen kaikki palvelut ovat maksuttomia veteraaneille
Kuntoutustuki (määräaikainen eläke)
✓ liikunnan palvelualueen toimistolta saatu leimattu tosite ”Uinti ja kuntosalimaksut kuntoutustuella oleville”
✓ yhdyshenkilö: erityisliikunnan suunnittelija p. 050 314 6402, (suositeltava soittoaika ma-ti ja to-pe klo 9-11),
anne.pakarinen@vantaa.fi
Vantaalaiset omaishoitajat / maksuton uinti- ja kuntosaliharjoittelu
✓ enintään 2 kk vanha palkkalaskelma omaishoidontuen maksamisesta
✓ lisätietoja: erityisliikunnan suunnittelija p. 050 314 6402 (suositeltava soittoaika ma-ti ja to-pe klo 9-11),
anne.pakarinen@vantaa.fi, liikuntapäällikkö Anton Ahonen 040 620 2897, anton.ahonen@vantaa.fi
Vantaan kaupungin henkilökunta
✓ kaupungin kuvallinen henkilökortti
✓ viimeisin palkkalaskelma (enintään 1 kk ikäinen)
EU:n vammaiskortin A-merkinnän omaavat ovat oikeutettuja maksuttomaan avustajaan
✓ Vammaiskortin A-merkintä oikeuttaa maksuttomaan avustajaan uidessa ja kuntosalilla
✓ lisätietoa: www.vammaiskortti.fi tai www.kela.fi/vammaiskortti
Vantaalaisessa uintiurheiluseurassa kilpaileva lisenssiurheilija (uintiurheilu) yhdistyksen omilla käyttövuoroilla (sis.
valmentajan mukanaolon)
✓ voimassa oleva uima-, triathlon-, sukellusliiton lisenssi
✓ lisätietoja: liikuntapalvelukoordinaattori Lauri Vainio, 050 310 3929, lauri.vainio@vantaa.fi

Selvitykset TE-toimiston koodeihin:
02 = työtön
Työttömänä pidetään työnhakijaa, joka ei ole työsuhteessa eikä työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitetulla tavalla työllisty
päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssään ja joka ei ole työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitettu päätoiminen
opiskelija. Työttömänä pidetään myös työsuhteessa olevaa, joka on kokonaan lomautettu (03) tai jonka säännöllinen
viikoittainen työaika on alle 4 tuntia. Päätoimisia koululaisia ja opiskelijoita ei lueta työttömiksi myöskään lomien aikana.
06 = työttömyyseläkkeellä olevat
Työnhakija merkitään työttömyyseläkkeellä olevaksi silloin kun työttömyyseläkkeen myöntämisestä on päätös olemassa.
Työnhakua ei päätetä, ainoastaan aikaisempi koodi (02) muutetaan.
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