LIITE 6
HVL 4.9.2019 Kosken Tl kunnan hallintosäännössä on määritelty, että Hyvinvointilautakunta
antaa ohjeet vapaa-aikatoimen hallinnassa olevien kiinteistöjen ja alueiden käytöstä
ja vuokrien perusteista
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 4.9.2019 päättänyt kuntosalin maksuista:
Kuntosalin vuosikortti 1.1.-31.12., aikuiset 80€,
koululaiset/opiskelijat/eläkeläiset/työttömät 50€.
Puolen vuoden kausikortit voimassaoloajat 1.1.-31.8. ja 1.6.-31.12. Puolivuosikorttien
hinnat aikuiset 50€, koululaiset/opiskelijat/eläkeläiset/työttömät 30€.
Työpaikkaliikuntakortti/VPK:n henkilöstö on 20€/kausi, 40€/vuosi.
Kunnan henkilöstölle vapaakortti, TYHY-toiminnan ylimääräinen tuki.
Kuntosalin kausikorttien erityishinnoitteluista on päätetty seuraavaa:
Vammais-statuksella saa vapaakortin kuntosalille, avustaja myös ilmainen.
Työtoiminnan ja terveyskeskuksen ryhmät saavat kokoontua ilmaiseksi kuntosalilla.
Keskushallinto kustantaa Tl Koskelta tontin ostaneille ja sille rakentaville perheille
kaikille perheenjäsenille 10 vuoden kausikortin kuntosalille. Korvataan erillisen
neuvottelun perusteella.
Hyvinvointilautakunta on edellisenä päättänyt liikuntahallin käyttömaksut ja vuokrat
4.9.2019, lähtien seuraaviksi:
Sulkapallon kausikortti 50€/kausi.
Koko salin vuokra esim. tennis 7 €/tunti.
Paikkakunnan seurojen, yhdistysten ja järjestöjen liikuntatoiminta on ilmaista.
Ulkopaikkakuntalaisten anoman liikuntatoiminnan salivuokra on 35 €/tunti ja vuoroja
myönnetään vain kunnan omasta toiminnasta vapaana olevalle ajalle.
Muun kuin liikuntakäytön vuokran, esim. juhlien vuokran, päättää
hyvinvointilautakunta anomuksesta tapauskohtaisesti.
Liikuntahallin valvonnan muuttaminen sulkutehtäväksi päätetty 4.9.2019.
Kosken Kaiun eri jaostot ja joukkueet ovat hoitaneet aiemmin liikuntahallin valvontaa
arki-iltaisin klo 17-22, valvontakorvauksena on maksettu 2€/tunti. Luistelukaudella
tähän on liittynyt jääkiekkokentän pukukoppien sulkeminen klo 22.
Siirryttiin pysyvästi järjestelyyn, jossa liikuntahallin valvonta muuttuu sulkutehtäväksi.
Tämän hoitamisesta ei makseta korvausta urheiluseuran jaostoille.
Jaostot toimittavat edelleen vapaa-aikatoimeen nimilistat henkilöistä, jotka hoitavat
vuorollaan hallin ja jääkiekkokaukalon pukukoppien sulkemisen.
Viikonloppuisin pukusuojan avaamisesta ja sulkemisesta huolehtivat Jouni Lehti, Niko
Nevala, Johanna Heikkilä ja Päivi Peuranto.
Liikuntahallin ja koulun salin vuorolista on kunnan kotisivuilla ja varaus.koski.fi:ssä.
oheismateriaalina. Vuorot päivittyvät ja muuttuvat lukuvuoden aikana. Päätökset
tekee vapaa-aikasihteeri.
Liikuntatilojen ulko-ovissa on sähköinen kulunvalvonta, sähköavainten panttimaksuksi
on lautakunnassa vahvistettu kaikilta yhtenevästi 20€.
Vapaa-ajanlautakunta on 4.9.2019 päättänyt vuoden 2020 alusta saakka kunnan
liikuntaryhmien osallistumismaksuksi 4€/kerta, laskutus puolivuosittain, yli 25 kerran
osallistumiset ilmaiseksi. Liikuntapalvelut voi maksaa liikuntaseteleillä, -saldolla ja
mobiilimaksuilla.
Lautakunta on todennut, että eläkeläisiltä ei peritä jumppamaksuja, sillä ikääntyvien
kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen on ensiarvoisen tärkeää koko kunnalle.

Vuosittainen tulolähteen tappio liikuntapalveluihin on noin 5000€.
Vapaa-ajanlautakunta on 4.9.2019 vahvistanut, että kunnan henkilöstön
osallistuminen vapaa-aikatoimen järjestämien liikuntaryhmien liikuntaan laskutetaan
sisäisesti YT-ryhmältä.
Hevonlinnan ulkoilukeskuksen keskusrakennusta on myönnetty kunnan omien
seurojen/yhdistysten käyttöön ilman vuokraa, tiedustelut vapaa-aikatoimistosta.
Muiden yhdistysten käyttö 25 €/päivä. Ei vuokrausta yksityisille.
Vuokraajan tehtäviin kuuluu tilojen siivous.

