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Yksikkö Hinta (sis. alv)

• kpl 5,00
• kpl 2,00
• kpl 47,50
• kpl 90,00
• kpl 200,00

• kpl 2,00

• kpl 3,00
• kpl 20,00

• kpl -
• kpl -
• kpl -

• 450,00
Lataukset ovat voimassa yhden (1) vuoden ostohetkestä lukien.

• kpl 6,00

UINTIAIKA 1½ TUNTIA!
Ilman kulkuoikeutta tavatulta henkilöltä sekä tahallisesta väärinkäytöstä peritään 30 euron sakkomaksu.

Uintimerkit
• merkit kpl 2,00-10,00
• mitalit kpl 25,00-60,00

Vuokrattavat välineet:
• kpl 4,50
• kpl 0,60

Yksikkö Hinta (sis. alv 10%)

• kpl 4,50
• 10 kerran lataus kpl 42,50
• 20 kerran lataus kpl 80,00
• 50 kerran lataus kpl 190,00
• kpl 6,50
• 10 kerran lataus kpl 61,50
• 20 kerran lataus kpl 115,00
• 50 kerran lataus kpl 275,00

Vesibic ja vesijumppa (45 min)
• kpl 5,50
• 10 kerran lataus kpl 52,00
• 20 kerran lataus kpl 100,00
• 50 kerran lataus kpl 235,00
• kpl 7,50
• kpl 71,50
• kpl 140,00
• 50 kerran lataus kpl 315,00

• kpl 6,00

kertamaksu 5,00-15,00

• kurssi 50,00

• kurssi 65,00
• kausi 100,00
• Henkilökohtainen uintiohjelma 20,00

Yksikkö Hinta (sis. alv 10%)
Aikuiset hlö 5,00

• Kuukausikortti (=kulkuläpyskä) hlö 28,00
• hlö 47,50
• hlö 90,00
• hlö 200,00

• hlö 2,50

• hlö 25,00-125,00
• hlö 20,00
• omatoiminen kuntosali + uinti, uimahallin aukioloaikoina kpl 8,00

• -

kpl 6,00
Sarjalataushinnat kun Enkora käytössä.

Yksikkö Hinta (sis. alv 10%)
Ryhmämaksut kurssi 80,00-160,00

• 10-kortti (käy sekä kuivan maan että vesiliikunnan ryhmiin) kpl 80,00

• kpl -
• veteraanien lesket ja puolisot mikäli ryhmässä on tilaa kpl -
• Lähiliikuntaryhmät,  vapaaehtoinen kausimaksu kpl 20,00

• kerta 50,00
kerta 75,00

• kerta 100,00
kerta 150,00

• tunti 30,00
• kpl 20,00
• kpl 50,00
• Liikuntalähete kpl 20,00

• Valokopio mv A4 (kaksipuol. tai värill. kopio - maksu kaksinkertainen kpl 0,40
• Valokopio mv A3 (kaksipuol. tai värill. kopio - maksu kaksinkertainen kpl 0,80
Kaupalliset ja hinnaston ulkopuoliset tapahtumat ja ohjaukset sekä leiri- ja retkimaksut
liikunta- ja nuorisotoimenjohtajan erillisellä päätöksellä.

MUUT MAKSUT

VIHDIN KUNTOSALI

Alennettu

Maksutta

15-18-vuotiaat, opiskelijat, eläkeläiset työttämät - käyntejä myydään myös sarjalatauksena (10 kertaa 25 €, 
20 kertaa 50 €, 50 kertaa 125 €)

15-18- vuotiaat, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät

20 kerran lataus
50 kerran lataus

Ranneke sarjalatausten yhdeydessä

Yksilöohjaus tai valvoja
Yksilöllinen kuntosaliohjelma
Yks. Kuntosaliohjelma + yksilöohjaustunti

12 kk:n lataus; voimassa ostopäivästälukien  yhden vuoden, rajaton käyttöoikeus. Huomio uimahallin 
käyttöaikojen rajoitukset!

Ranneke sarjalatausten yhdeydessä

Ranneke sarjalatausten yhdeydessä

              21-40 hlöä
1 tunti, 1-20 hlöä

Maksutta

lasten uimakoulut( alkeis, alkeisjatko, jatko, tekniikka, pienryhmä)
ja Peuhulat
aikuisten uimakoulut (alkeet, tekniikka, trimmi)
uinnin harrasteryhmät

OHJATTU TOIMINTA

Tilattu, ohjattu ryhmä (ei sisällä tilaa)

*Alennettu ryhmä (alle 18-vuotiaat, eläkeläiset, opiskelijat, työttömät)

Huom! Alennus on henkilökohtainen etu!

pefletti

             21-40 hlöä

 ½ tuntia, 1-20 hlöä

Veteraanit, lotat 

Alennettu

10 kerran lataus

yli 68-vuotiaat ma-pe uintiaika klo 11/13 – 15 

Alennettu ryhmä 

Maksutta 

Vesihiisi-kortti 5. ja 8. luokkalaisille 

*Aikuiset

Uimakoulut:

Ohjatussa vesiliikunnassa saa poikkeuksellisesti myös sarja-latauksesta alennuksen.

20 kerran lataus

50 kerran lataus

Perheiden uintipussi

Aamu-uinti; ti ja to klo 6 -8 - myydään vain sarjalatauksena (10 kertaa 30 €/20 kertaa 60 €/50 kertaa 150 
€)

UIMAHALLI

uinti
ma-pe uintiaika klo 11/13-15 alennettu maksu

10 kerran lataus

15-18- vuotiaat, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät  - kuukausikortti (=kulkuläpyskä)

OHJATTU LIIKUNTA

*Alennettu ryhmä (alle 18-vuotiaat, eläkeläiset, opiskelijat, työttömät)

*Aikuiset 

alle 18-vuotiaat, eläkeläiset, opiskelijat, työttämät - uinteja myydään myös sarjalatauksena (10 kertaa 20 €, 
20 kertaa 40 €, 50 kertaa 100 €)

10 kerran lataus 

uima-asut, pyyhkeet

20 kerran lataus 

Sisaralennus 5 euroa koskee alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Kaikkien sisarusten tulee tällöin osallistua koko kauden kestäviin kuivan maan 

Aikuiset

Vesijumppa (30 min)

Kaikki vesikurssit,  hinta määräytyy ryhmän ja kokoontumiskertojen mukaan

Sisaralennus 5 euroa koskee alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Kaikkien sisarusten tulee tällöin osallistua samalla viikolla alkaviin vesiliikunnan 
ryhmiin.

veteraanit, lotat, alle 7-vuotiaat (jos uimataidoton, edellyttää täysi-ikäisen mukana oloa) ja henkilökoht. 
avustajat 

yli 68-vuotiaat yleisövuoroilla


