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Janakkalan kunta  
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Juttilantie 1  kirjaamo@janakkala.fi 

14200 Turenki www.janakkala.fi  

TERVAKOSKEN LIIKUNTAHALLIN DELFORT AREENAN HINNASTO 
Alle 18-vuotiaiden salin liikuntaharjoitusten maksuttomuus (ryhmä 1) voimassa 1.4.2021 alkaen. Liikunta 
alv 10 % sisältyy hintaan. 

LIIKUNTASALI Hinnat €/ tunti 

Liikuntaharjoitukset 
1 lohko 
ryhmä1 

1 lohko 
ryhmä 2 

2 lohkoa 
ryhmä 1 

2 lohkoa 
ryhmä 2 

3 lohkoa 
ryhmä 1 

3 lohkoa 
ryhmä 2 

arkisin klo 17.00 asti 7,80 14,50 14,50 28,20 21,20 41,60 
arkisin klo 17.00-21.00 10,30 20,50 19,60 39,80 28,60 59,20 
lauantaisin ja sunnuntaisin 10,30 14,60 19,60 28,15 28,80 41,60 
kaikkina päivinä klo 21.00 alk. 8,10 14,60 14,50 28,15 21,20 41,60 
kesävuorot 1.5.-30.7. 8,10 14,60 14,50 28,15 21,20 41,60 
eläkeläisryhmät klo 16.00 asti 5,50 20,50 9,80 39,80 14,50 59,20 
alle 18-vuotiaiden ryhmät 
(vakiovuorot) 

maksuton 20,50 maksuton 39,80 maksuton 59,20 

Turnaukset ja kilpailut       
Yleisölle maksuttomat       

€/tunti      34,40 70,00 
enintään €/vrk      560,00 

alv 10% sisältyy hintoihin       

Pääsymaksulliset 
liikuntatilaisuudet  

      

€/tunti     77,40 155,00 
enintään €/vrk      1240,00 

alv 10% sisältyy hintoihin       

Muut kuin liikuntatilaisuudet       
pääsymaksuttomat       

€/tunti     58,65 123,40 
enintään €/vrk      987,20 

alv 24% sisältyy hintoihin       

Muut kuin liikuntatilaisuudet       
pääsymaksulliset       

€/tunti     105,60 211,20 
enintään €/vrk      1689,60 

alv 24% sisältyy hintoihin       

       

VOIMISTELUTILA Hinnat €/h sis. 10% alv  

Alle 18-vuotiaiden ryhmät 
(vakiovuorot) 

maksuton 13     

arkisin klo 17.00 asti 10 15     

arkisin klo 17.00-21.00 13 20     

kaikkina päivinä klo 21.00 alk. 11 18     

lauantaisin ja sunnuntaisin 13 20     

kesävuorot 1.5.-30.8. 11 18     
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KAHVIO Hinnat sisältävät alv 24 %. Voimassa 27.10.2021 alkaen. 

 Ryhmä 1 Ryhmä 2 

Kaikkina päivinä á 8,00 €/tunti á 10,00 €/tunti 
enintään vrk 40,00 € 80,00€ 

 
VARASTOHÄKKI Hinnat sisältävät alv 24 %. Voimassa 1.4.2021 alkaen. 

 Ryhmä 1 Ryhmä 2 

Syyskausi 15 25 
Kevätkausi 15 25 

Ryhmä 1: paikalliset järjestöt 
Ryhmä 2: liikelaitokset, yksityiset, ulkokuntalaiset, srk, yms. 
 

Yli 60 % harrastajista vakiovuoroilla on oltava paikallisia. Tällä halutaan kannustaa ja tukea paikallisten 
harrastamista. Jos tämä ei toteudu, peritään hinnaston mukainen maksu (ryhmä 1). Sama käytäntö koskee kaikkia 
paikallisia järjestöjä vakiovuoroilla: ryhmä 1 -hinnan saamisen edellytyksenä on, että yli 60 % vakiovuoroilla 
kävijöistä on paikallisia harrastajia. 
 
Säännölliset harjoitusvuorot haetaan salivuorohaussa 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. Laskun saajan Y-tunnus tai henkilötunnus tulee myös ilmoittaa. Laskutus 
tehdään päätökseen (hakijan ilmoittamien) merkittyjen päivämäärien mukaisesti esim. 1.8.20XX-30.4.20XX. 
Laskutus tehdään koko jaksolta, vaikka jokin vuoro välissä jäisi käyttämättä. Tilan vuokraajasta johtuvista 
peruutuksista ei laskuteta. Jos seura tekee muutoksia omien vuorojensa sisällä, tulee siitä ilmoittaa 
liikuntapäällikölle. Jos vuorojen vaihto aiheuttaa muutoksia laskutukseen, tulee muutos olla hyväksytetty 
liikuntapäälliköllä. 
 
Merkittävien ennalta arvaamattomien tilanteiden vuoksi 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. 
 
Maksuttomuuden edellytyksenä on, että alle 18- vuotiaiden ryhmässä yli 60 % on paikallisia harrastajia. 
 
Yksittäisvaraukset/tapahtumat (turnaukset, juhlat, konsertit ym.) 
Yksittäisvuoroja voi hakea milloin tahansa salivuorohaun ulkopuolella. Niitä myönnetään tilamahdollisuuksien 
mukaan. Varauksen yhteydessä varaaja ilmoittaa tapahtuman päivämäärän, alkamis- ja päättymisajan sekä 
vastuuhenkilön yhteystiedot ja laskutusosoitteen täydellisenä, myös Y-tunnuksen tai henkilötunnuksen. Sen 
jälkeen, kun vuoro on myönnetty, antaa tilaisuuden vastuuhenkilö varausta koskevat yksityiskohtaiset tiedot 
erillisellä varaustietolomakkeella, joka menee mm. kiinteistönhoitajalle tiedoksi ja toimenpiteitä varten. 
Varaustietolomake, asianmukaisesti täytettynä, pitää jättää viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa 
(viimeistään perjantaina klo 14.00 mennessä). Myöhästyneenä saapunut lomake aiheuttaa lisäjärjestelyjä, joista 
peritään erillinen maksu. 
 

Erillismaksujärjestelmää sovelletaan kaikkeen ns. ylimääräistä järjestelyä vaativista toimenpiteistä. Näitä tulee 
pääsääntöisesti silloin, kun varauksiin liittyvät asiat jätetään hoitamatta tai toimitaan vastoin annettuja ohjeita. 
Varatun vuoron voi ilman maksua perua vielä kaksi viikkoa ennen tapahtumaa (perjantaina viimeistään klo 14.00 
mennessä). Sen jälkeen perutusta vuorosta peritään 50 % VARATUN VUORON HINNASTA. Perumatta jätetystä 
vuorosta peritään täysi maksu. Yksittäisvaraukset ovat maksullisia kaikille ikäryhmille. 

 

https://www.janakkala.fi/palvelut/liikunta/sali-kentta-ja-uimahallivuorot/

