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MAKSUT JA TAKSAT JANAKKALAN ULKOKENTÄT alv 10 % sisältyy hintoihin

Hinnat voimassa 1.1.2020 alkaen

Säännölliset Turnaukset ja kilpailut
harjoitusvuorot  €/h yksittäiset vuorot  €/h

Astuu 

NURMIKENTÄT voimaan

Liinalammen nurmikenttä 10,80 € 35,60 € 17,80 € 40,20 € 1.1.2020

Ryhmä 1 alle 18-v. ryhmät maksuttomat maksuton - maksuton -

Tervakosken urheilukenttä 10,80 € 35,60 € 17,80 € 40,20 €

Ryhmä 1 alle 18-v. ryhmät maksuttomat maksuton - maksuton -

Moision jalkapallokenttä 10,80 € 35,60 € 17,80 € 40,20 €

Ryhmä 1 alle 18-v. ryhmät maksuttomat maksuton - maksuton -

Tervakosken jalkapallokenttä (alakenttä) 10,80 € 34,95 € 17,80 € 40,20 €

Ryhmä 1 alle 18-v. ryhmät maksuttomat maksuton - maksuton -

Säännölliset Turnaukset ja kilpailut
harjoitusvuorot  €/h yksittäiset vuorot  €/h

Astuu 

MUUT KENTÄT voimaan

Liinalammen urheilukenttä 16,00 € 42,60 € 21,30 € 48,00 € 1.1.2020

Ryhmä 1 alle 18-v. ryhmät maksuttomat maksuton - maksuton -

Liinalammen juoksurata 10,70 € 35,20 € 17,50 € 39,70 €

Ryhmä 1 alle 18-v. ryhmät maksuttomat maksuton - maksuton -

Kansanpuiston hiekkatekonurmi (uusi) 10,70 € 35,20 € 17,50 € 39,70 €

Ryhmä 1 alle 18-v. ryhmät maksuttomat maksuton - maksuton -

Turengin ja Tervakosken tekonurmi (uusi) 10,70 € 35,20 € 17,50 € 39,70 €

Ryhmä 1 alle 18-v. ryhmät maksuttomat maksuton - maksuton -

JÄÄKIEKKORADAT
Kansanpuisto 10,70 € 35,20 € 17,50 € 39,70 €

Tervakosken urh.alue 10,70 € 35,20 € 17,50 € 39,70 €

MUUT KENTÄT

kentälle tehdään huoltotoimenpiteitä varausta varten 10,70 € 25,80 € 21,30 € 29,00 €

Ryhmä 1 alle 18-v. ryhmät maksuttomat maksuton - maksuton -

Muut alueet AVANTO KAUSIHINTA uusi kausi

AVANTOUINTI 20,90 € alkaa

1.10.2020

RYHMÄ 1 paikalliset järjestöt
RYHMÄ 2 liikelaitokset, yksityiset, ulkokuntalaiset, srk yms

ryhmä 1 ryhmä 2 ryhmä 1 ryhmä 2

AVANTOUINTIMAKSU
peritään asiaalta avantouintirannekkeen aktivoinnin yhteydessä
SÄÄNNÖLLISET HARJOITUSVUOROT                                                                                                                                                                             
haetaan kenttävuorohaussa ohjeiden mukaisesti: https://www.janakkala.fi/palvelut/liikunta/sali-kentta-ja-uimahallivuorot/
Hakemuksessaan hakija ilmoittaa salikauden alkamis- ja päättymispäivän, laskutusosoitteen täydellisenä ja kunkin 
ryhmän vastuuhenkilön yhteystiedot.

HUOM! laskun saajan Y-tunnus tai henkilötunnus pitää ilmoittaa.
Laskutus tehdään päätökseen merkittyjen (hakijan ilmoittamien) päivämäärien mukaisesti esim. 1.8.20XX - 30.4.20XX
HUOM: Laskutus tehdään koko jaksolta, vaikka jokin vuoro välissä jäisikin käyttämättä. Tilan vuokraajasta johtuvista 
peruutuksista ei laskuteta. Mikäli seura tekee muutoksia seuran omien vuorojen sisällä tulee siitä ilmoittaa 
liikuntapäällikölle. Jos vuorojen vaihto aiheuttaa muutoksia laskutukseen, tulee muutos olla hyväksytetty 
liikuntapäälliköllä.

Merkittävien, ennalta arvaamattomien, tilanteiden johdosta vuoro voidaan tilapäisesti perua kesken kauden. Menetetty 
vuoro ei oikeuta korvauksiin.  Vuoron voi kokonaan perua kahden viikon irtisanomisajalla. Irtisanomisajalta vuorot 
laskutetaan. 
Vuoroa ei voi luovuttaa toiselle käyttäjälle sopimatta asiasta liikuntapäällikön kanssa.

Alle 18-vuotiaiden ryhmässä yli puolet läsnäolevista pitää olla alle 18-v.                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                
KENTTÄMAKSU YKSITTÄISISSÄ TAPAHTUMISSA
Jos kenttä on yhtäjaksoisesti varattuna useamman  päivän, laskutetaan kultakin päivältä tunnit 08:00-21:00 yhteensä 12h.
Viimeisen päivän tunnit laskutetaan siihen asti, kunnes kenttä ja pukutilat vapautuvat muuhun käyttöön.
Esim. kun koiranäyttelyn rakentaminen alkaa perjantaina klo 18.00, alkaa kentän varaus  siitä ajankohdasta, se kestää 
koko lauantaipäivän ja päättyy sunnuntaina klo 19.00

ryhmä 1 ryhmä 2 ryhmä 1 ryhmä 2


