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Koulujen ja vapaa-aikapalveluiden perimät maksut ja taksat vuonna 2023

Vapaa-aikapalvelut perii käyttömaksuja koulukeskuksen liikuntasalin ja kuntosalin vakio-
vuorolaisilta, satunnaiskäyttäjiltä, yksityiskäyttäjiltä ja ryhmävuoron varanneilta. Vapaa-
aikapalveluiden perimät käyttömaksut ja taksat on arvioitu talousarvioon tulona ja niillä 
katetaan osaltaan tilojen käyttökustannuksia ja sisäisiä vuokria.

Vapaa-aikapalveluiden käyttömaksujen ja muiden maksujen ja taksojen on syytä olla 
sellaisella tasolla, että ne mahdollistavat paikallisen harrastus- ja muun toiminnan elin-
voimaisuuden ja monipuolisuuden ja että ne samalla pysyvät kilpailukykyisinä, jotta kun-
nan tiloihin saadaan myös ulkopuolisia käyttäjiä. Kohtuullisella tasolla olevalla liikuntati-
lojen käyttömaksupolitiikalla ja vapaiden käyttövuorojen löydettävyydellä ja helpolla va-
rattavuudella luodaan mahdollisuuksia monipuoliselle toiminnalle ja pystytään tukemaan
kuntalaisten liikunnallista elämäntapaa.

Koulutilojen käyttömaksu vuonna 2023
Kyläkoulujen liikuntahallien käyttömaksut / lukukausi veroton hinta
Hirvasen koulun liikuntahalli, koko halli, 1h/vko 166,00 €
Hirvasen koulun liikuntahalli, koko halli, 1½h/vko 246,00 €
Hirvasen koulun liikuntahalli, ½-osa, 1h/vko 83,00 €
Hirvasen koulun liikuntahalli, ½-osa, 1½h/vko 122,00 €
Höytiän koulu liikuntahalli, 1h/vko 82,00 €
Höytiän koulu liikuntahalli, 1½h/vko 121,00 €
Kyynämöisten koulun liikuntahalli, 1h/vko 82,00 €
Kyynämöisten koulun liikuntahalli, 1½h/vko 121,00 €

Kyläkoulujen liikuntahallien tuntiveloitukset veroton tuntihinta
Hirvasen koulun liikuntahalli, koko halli 30,00 €
Hirvasen koulun liikuntahalli, 1/2-osa 15,00 €
Höytiän koulu liikuntahalli 15,00 €
Kyynämöisten koulun liikuntahalli 15,00 €

Koulutilojen tuntiveloitukset Koulukeskus Kyläkoulut
Luokat, yksittäinen varaus, yksi tai useampi luokka 16,00 € 11,00 €
Erikoisluokat: tekninen, käsityö, kotitalous, auditorio 33,00 €  
Atk-luokka 38,00 €  
Liikuntahallin muu käyttö: Koulukeskus 1/3-osa, 
Hirvanen 1/2-osa, Höytiä ja Kyynämöinen koko halli 15,00 € 15,00 €
Koko koulurakennus/vrk 60,00 €  
Koko koulurakennus/viikko 285,00 €  
Koko koulurakennus/viikko kesäaikana 228,00 €  
Muu yksittäinen tilaisuus 27,00 €  

Koulun omat tilaisuudet / kylätoimikunnan kokoukset,
oma henkilöstö paikalla iltaisin maksuton maksuton
Uuraislaisten alle 18-vuotiaiden käyttövuorot, 
täysi-ikäinen ohjaaja paikalla maksuton maksuton
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Koulukeskuksen liikuntasalin käyttömaksut vuonna 2023 (ilta- ja viikonloppu)

Vakiovuorot kevätkausi 1.1.-31.5.2023
Salin osa (3 lohkoa) 1 h /viikko 1,5 h /viikko
1/3 150 € 214 €
2/3 214 € 300 €
3/3 278 € 397 €

Vakiovuorot kesäkausi 1.6.-31.7.2023
Salin osa (3 lohkoa) 1 h /viikko 1,5 h /viikko
1/3 62 € 89 €
2/3 89 € 124 €
3/3 115 € 164 €

Vakiovuorot syyskausi 1.8.-31.12.2023
Salin osa (3 lohkoa) 1 h /viikko 1,5 h /viikko
1/3 150 € 214 €
2/3 214 € 300 €
3/3 278 € 397 €

Hintoihin lisätään:
alv. 10 % liikuntakäyttö
alv. 24 % muu käyttö

Maksuton käyttö: 
Liikuntasalin vakiovuorot ovat maksuttomia alle 18-vuotiaiden ja eläkeläisten ryhmille. 
Maksuttomilla alle 18-vuotiaiden ja eläkeläisten ryhmillä tarkoitetaan paikallisten järjestö-
jen ja yhteisöjen järjestämiä liikuntaryhmiä, joilla kaikki vuoron käyttäjät ovat alle 18- 
vuotiaita tai eläkeläisiä, lukuun ottamatta vastuuhenkilöitä. 

Satunnaiskäyttövuorot 1.1.-31.12.2023
Salin osa (3 lohkoa) 1 h
1/3 15,00 €
2/3 30,00 €
3/3 45,00 €

Satunnaiskäyttövuoroilla tarkoitetaan kilpailu- ja yleisötapahtumia sekä muita satunnai-
sia käyttövuoroja. 

Hintoihin lisätään:
alv. 10 % liikuntakäyttö
alv. 24 % muu käyttö

Yksittäisten käyttövuorojen maksujen alennukset: 
Alle 18-vuotiaiden ja eläkeläisten ryhmiltä ja näille kohderyhmille järjestetyistä kilpailu- ja
yleisötapahtumista sekä muista satunnaisista käyttövuoroista peritään maksua 50 % 
tuntihinnasta. Ulkopaikkakuntalaisilta varaajilta peritään aina täydet tuntihinnat. 



UURAISTEN KUNTA

Muut maksut: 
Mikäli tilojen käyttövuoroista aiheutuu kunnalle ylimääräisiä kustannuksia (lisäsiivous, 
lattian suojaus, tavaroiden katoaminen tai särkyminen, erityisjärjestelyt tms.), syntyneet 
kustannukset peritään vuoron varaajalta. Ko. menettely koskee kaikkia käyttäjäryhmiä ja
tapahtumia. 

Uuraisten kuntosalin käytöstä perittävät maksut vuonna 2023

Kuntosalin maksuihin tehdään elintasoindeksin korotus aikuisten kuntosalikortteihin. 
Opiskelijoiden, työttömien, eläkeläisten ja kotiäitien-/isien hinnat pysyvät ennallaan. 
Ryhmien vakiovuorot 
Kausi Hinta ilman alv. Hinta sis. alv. 

kevätkausi 1.1.-31.5.2023 200,00 € 220,00 €
kesäkausi 1.6.-31.8.2023 118,18 € 130,00 €
syyskausi 1.9.-31.12.2023 154,55 € 170,00 €
satunnaisvuorot € /h 20,00 € 22,00 €

Henkilökohtainen kuntosalikortti
Kortti Hinta ilman alv. Hinta sis. alv.
aikuiset

- kertalippu 6,80 € 7,50 €
- 10 krt kortti 51,90 € 57 €
- kuukausikortti 24,30 € 27 €
- vuosikortti 175 € 190 €

opiskelijat, työttömät, eläke-
läiset, kotiäidit/isät

- kertalippu 3,15 € 3,50 €
- 10 krt kortti 21,60 € 24,00 €
- kuukausikortti 11,25 € 12,50 €
- vuosikortti 81,00 € 90,00 €

Kulkukortti
- sirukortti 7,20 € 8,00 €

Arvonlisävelvollinenhinta sisältää kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron (2022 10 
%). Pidätetään oikeudet hintojen muutoksiin arvonlisäveron muuttuessa. 

Maksuton käyttö:
Maksuttoman kuntosalin käyttöoikeuden saavat uuraslaiset sotiemme veteraanit sekä si-
rukortin lunastamalla uuraslaiset 75-vuotta täyttäneet henkilöt. 

Luvaton käyttö: 
Kuntosalin luvatonta käyttöä pyritään seuraamaan pistokokein ja kortittomilta käyttäjiltä 
peritään voimassa oleva aikuisten kertamaksu kaksinkertaisena sekä käytössä oleva 
laskutuslisä. 

Vapaa-aikatoimen muut maksut ja taksat vuonna 2023

Kansallispuku Hinta /vrk
- lasten ja nuorten koot 35,00 € + voimassa oleva alv.
- miesten puvun liivi 27,00 € + voimassa oleva alv.

Nuorisotila Nuokkari 
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- kerhotilat, alakerta 65,00 € + voimassa oleva alv. 

Uuraisten urheilukentän vuokra kesällä 2023 (muille, kuin paikkakuntalaisille)

Tila Hinnasto
Urheilukenttä 100 € / 1 tunti

 
Alv.  0%

Uuraisten kunnan telttojen vuokraaminen
Uuraisten kunta omistaa kolme telttaa, joita yhdistykset ja järjestöt voivat lainata. Telttoja
voidaan myös vuokrata yksityisille.

Teltat Hinta /vrk
- Iso teltta 40 € / vrk
- Uurainen teltta (3x3 m) 25 € / vrk

 

Maksuton käyttö:
Nuorisotila Nuokkarin tilojen käytöstä ei peritä maksua paikallisilta yhdistyksiltä ja toimi-
joilta sekä kunnan hallintokunnilta. 

Muut maksut: 
Kulttuuri-, nuoriso ja liikuntatoimen toimialaan kuuluvista yksittäisistä tapahtumista ja toi-
minnoista (leirit, kurssit, tapahtumat yms.) perittävät maksut päättää viranhaltija tapaus-
kohtaisesti erillisillä viranhaltijapäätöksillä. 

Valmistelija/lisätietoja: vs. vapaa-aikasuunnittelija Mari Sivill, puh. 040 585 7784 ja pe-
ruspalvelujohtaja Jouko Nykänen, puh. 040 589 1277. 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen ja vapaa-aikatoi-
men perimät maksut ja taksat vuonna 2023 valmistelun mukaisesti. 

Uuraisten kunta perii Jyväskylän kansalaisopistolta koulujen osalta vahvistettavassa tak-
sassa alv 0% päätettyjä vuokria sillä muutoksella, että vuokra sisältää jo tilan käyttötar-
koituksen mukaisen arvonlisäveron.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Toimenpiteet: Ote: vapaa-aikasuunnittelija, laskentasihteeri, koulut. Tiedoksi: kunnan-
hallitus.


