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Päätös Hyvinvointilautakunta päätti Sinilähde-talon liikuntatiloille seuraavat vuokrat 
(sis. alv) 4.1.2021 alkaen: 
 
1) Heinolalaisten järjestöjen ohjatut vuorot, joissa harrastajat ovat alle 18v, 
     ovat maksuttomia valtuuston päätöksen mukaisesti, 
 
2) Heinolalaisten järjestöjen vuorot, jossa harrastajat ovat täysi-ikäisiä: 
  -  koko liikuntasalin tuntihinta on 14 € 
  -  puolikkaan salin tuntihinta on 11 € 
  -  telinevoimistelutilan tuntihinta on 14 € 
 
3) Muut liikuntasalin tai telinevoimistelutilan vakiovuorot: 
   - liikuntasalin tai telinevoimistelutilan vakiovuoron tuntihinta  on 20,61 € 
   - puolikkaan liikuntasalin vakiovuoron tuntihinta on 13,34 € 
 
4) Muut liikuntasalin tai telinevoimistelutilan tilapäiset käyttäjät: 
  - koko liikuntasalin tai telinevoimistelutilan tuntihinta on 27,90 € 
  - puolikkaan liikuntasalin tuntihinta on 18,19 € 
 
5) Tekonurmikenttä (kooltaan puolikas Heinolan urheilupuiston 
tekonurmikentästä) :  
   - alle 18-vuotiaiden ottelumaksu on 16 €  
   - 18 vuotta täyttäneiden heinolalaisten harjoitusvuoron tuntihinta on 
11,50 €  
   - 18 vuotta täyttäneiden heinolalaisten ottelumaksu on 37,40 € 
   - ulkopaikkakuntalaisten harjoitusvuoron tuntihinta on 50 €  
   - ulkopaikkakuntalaisten ottelumaksu on 50 €  
 
6) Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen, että liikuntasalin välineet 
tulevat tilavaraajien käytettäväksi vasta talvilomaviikon (vko 9) jälkeen. 

  
Valmistelija liikunnan palvelupäällikkö Maria Kaikkonen, puh. 044 797 8570, 

koulutusjohtaja Pia Helander, puh. 050 556 5934, 
varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen, puh. 050 593 9649, 
etunimi.sukunimi@heinola.fi 

 
Esittelijä hyvinvointijohtaja  Hepo-oja, Pirjo 
 
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää Sinilähde-talon liikuntatiloille seuraavat 

vuokrat (sis. alv) 4.1.2021 alkaen: 
 
1) Heinolalaisten järjestöjen ohjatut vuorot, joissa harrastajat ovat alle 18v, 
     ovat maksuttomia valtuuston päätöksen mukaisesti, 
 
2) Heinolalaisten järjestöjen vuorot, jossa harrastajat ovat täysi-ikäisiä: 
  -  koko liikuntasalin tuntihinta on 14 € 
  -  puolikkaan salin tuntihinta on 11 € 
  -  telinevoimistelutilan tuntihinta on 14 € 
 
3) Muut liikuntasalin tai telinevoimistelutilan vakiovuorot: 



   - liikuntasalin tai telinevoimistelutilan vakiovuoron tuntihinta  on 20,61 € 
   - puolikkaan liikuntasalin vakiovuoron tuntihinta on 13,34 € 
 
4) Muut liikuntasalin tai telinevoimistelutilan tilapäiset käyttäjät: 
  - koko liikuntasalin tai telinevoimistelutilan tuntihinta on 27,90 € 
  - puolikkaan liikuntasalin tuntihinta on 18,19 € 
 
5) Tekonurmikenttä (kooltaan puolikas Heinolan urheilupuiston 
tekonurmikentästä) :  
   - alle 18-vuotiaiden ottelumaksu on 16 €  
   - 18 vuotta täyttäneiden heinolalaisten harjoitusvuoron tuntihinta on 
11,50 €  
   - 18 vuotta täyttäneiden heinolalaisten ottelumaksu on 37,40 € 
   - ulkopaikkakuntalaisten harjoitusvuoron tuntihinta on 50 €  
   - ulkopaikkakuntalaisten ottelumaksu on 50 €  
 
6) Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen, että liikuntasalin välineet 
tulevat tilavaraajien käytettäväksi vasta talvilomaviikon (vko 9) jälkeen. 

 
Valmistelu Sinilähde-talon liikuntasali otetaan käyttöön 4.1.2020, koska liikuntasalin 

aiennettu käyttöönotto helpottaa iltaharrastajien tilapulaa. Koulu ja päiväkoti 
aloittavat toimintansa kalustamisen takia vasta 8.3.2021. Liikuntasalin 
välineet tulevat tilavaraajien käytettäväksi 8.3.2021, talvilomaviikon jälkeen.  

 
  Sinilähde-talon liikuntasali on kooltaan noin 500 m2. Salissa on 

muovialustainen lattia. Liikuntasalin yhteydessä on pienempi 
telinevoimistelutila, jossa on mm. trampoliini ja hyppymonttu.  

 
Liikuntatiloille tulee määrittää tilavuokrat. Vuokrien tulee olla linjassaan                           
muiden kaupungin liikuntatilojen vuokrien kanssa. Heinolalaisten seurojen 
alle 18-vuotiaiden ohjattu toiminta on maksutonta. Täysi-ikäisten 
liikuntaseurojen vuorot ovat maksullisia.  
 
Liikuntatilat ovat vuokrattavissa Timmi-tilanvarausjärjestelmän kautta. 
Vuorot laitetaan hakuun marraskuun aikana. 
 
Liikuntatilojen yleiset taksat ovat nähtävillä lautakunnan Teams -työtilassa. 

 
Muutoksenhaku oikaisuvaatimusohje, kunnallisasiat 
 
Tiedoksianto Liikuntapalvelujen palveluneuvoja Katri Hietanen 
 Sinilähde-talon rehtori Mari Laurell 
 Sinilähde-talon päiväkodin johtaja Ville Häyrinen


