
PYHÄJOEN MONITOIMITALON KUNTOSALIN KÄYTTÖMAKSUT 
 
 Kertamaksu  1 kerta 4 € 
 
 Kausikortit  1 kk 15 € 

   2 kk 28 € 

   3 kk 40 € 

   4 kk 50 € 

   5 kk 60 € 

   6 kk 70 € 

  
 Seniorit   15 € / vuosi (63 vuotta täyttäneiden pyhäjokisten Senioripassi) 

Nuoret (alle 16-vuotiaat) kuntosalille ilmaiseksi. 

Työttömille, opiskelijoille ja eläkeläisille kuntosalin käyttö puoleen hintaan. 

(Osto-oikeus todistettava oston yhteydessä esim. opiskelijakortilla.) 

  

Kausikortti on henkilökohtainen ja nimellä varustettu, sen voimassaolo alkaa infoon tai vapaa-aikatoimeen ilmoitettavasta päivästä. 

Liikuntatilojen käyttäjä lunastaa sähköiseen kulunvalvontaan poletin kunnantalon infosta 10 € panttia vastaan. Kulkupoletin 

voimassaoloaika päivitetään kunnantalon infossa tai vapaa-aikatoimistossa. Maksu- ja ilmoitusohjeet alla. 

 Käyttäjät kirjaavat käyntinsä kuntosalilla olevaan vihkoon tilastointia varten. 
 
 

PYHÄJOEN MONITOIMITALON KÄYTTÖMAKSUT 
 

• Liikuntasalin lohko (lohko 1, 2 tai 3)  6 € / h / lohko  

• Koko liikuntasali (lohkot 1, 2 ja 3)  15 € / h / koko liikuntasali 

• Näyttämö    5 € / h 

• Kerho- ja keittiötila    6 € / h 

• Sauna-, puku- ja pesutilojen erityiskäyttö 13 € / h 

 

  
 Koko monitoimitalon vuokra (sis. kaikki tilat) 20 € / h tai 200 € / vuorokausi. 

 Peruuttamattomat vuorot laskutetaan. Smartum-maksaminen kunnantalolle. 

 

 Alle 16-vuotiaiden vakituiset lohkovuorot puoleen hintaan (3 € / lohko). 

 Yksittäisvuorojen alennukset sopimuksen mukaan / vapaa-aikatoimisto.  

Käyttövuorojen etusijalla ovat lasten ja nuorten liikuntaa järjestävät yhdistykset yksityiskäyttöön nähden 

sekä Pyhäjoen asukkaat ulkopaikkakuntalaisiin nähden. 

 

Kunnan omien toimielinten järjestämistä tilaisuuksista peritään sisäinen vuokra em. hinnaston mukaisesti. Toimielimet voivat 

talousarvionsa puitteissa vapauttaa käyttövuoron käyttäjän käyttömaksuista. Tällöin käyttömaksu peritään ao. hallintokunnalta 

sisäisenä vuokrana.  

 
KUNTOSALIMAKSUN JA KULKUPOLETIN PANTIN MAKSAMINEN TILILLE 
 

Saaja:   Pyhäjoen kunta 

Tilinumero   FI05 5381 1720 0034 13 OKOYFIHH 

Käytä viitenumeroa 2020 73110 

 

 1) Maksa haluamasi käyttöaika kuntosalihinnaston mukaisesti tilille  

 2) Tee ilmoitus vapaa-aikatoimistoon vapaa-aikatoimi@pyhajoki.fi p. 040 359 6104 

 tai infoon info@pyhajoki.fi 

• ilmoita päivämäärä, jolloin haluat poletin astuvan voimaan 

• kuukausimäärä, jonka maksoit 

• nimesi ja puhelinnumerosi 

• liitä mukaan maksutosite 

 
 HUOM! 

 Varaudu muutaman päivän käsittelyaikaan. Loma-aikoina emme aktivoi poletteja, joten ennakoi hyvissä ajoin poletin uusiminen. 

 Poletin voi uusia myös etukäteen. Käyttöaikaa jatketaan vasta entisen ajan päätyttyä. 

Smartum-seteleillä voit maksaa kunnantalon infoon tai vapaa-aikatoimistoon (Pyhäjoen kunta, Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki). 

        Päivitetty 5.3.2020 / vapaa-aikaohjaaja 
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