TOIMINTAOHJE LIIKUNTAKESKUKSEN KÄYTTÄJILLE
PUKUHUONEJÄRJESTELYT
Uimahallin remontin myötä pukuhuonejärjestelyt ovat muuttuneet.
Uimahalliin ja kuntosaleille mennään uuden portin kautta.
Uimahallin pukuhuoneet ovat entisellä paikallaan aulakerroksessa. Avaimet ovat pukukaappien ovissa.
Asiakas laittaa kortin oven lukkoon pantiksi ja saa näin avaimen mukaansa. Poistuessa avain laitetaan
lukkoon ja otetaan kortti mukaan.
Kuntosalin pukuhuoneet ovat alakerrassa ja pukukaapit toimivat samalla tavoin kuin uimahallissa.
Liikuntahallin pukuhuoneet ovat kuten ennekin.

TOIMINTA LIIKUNTAKESKUKSESSA ERI MAKSUVAIHTOEHDOILLA

UIMAHALLI JA KUNTOSALIT
1. Kertamaksu.
Maksu maksetaan kassalle ja asiakas saa kertakäyttöisen kulkukortin. Käyttämällä korttia portilla
kortinlukijassa portti avautuu. Kortti käy pukukaapin lukkoon pantiksi. Poistuessa kortti syötetään portilla
kortinlukijaan ja portti avautuu. Kertakortti jää lukijalaitteeseen.
2. Kausikortti, sarjakortti (3.10 alkaen), senioripassi, sporttikortti, actionpassi.
Kulkukortti ostetaan kassalta. Kortin hinta on kuusi euroa ja kortin saa omaksi. Järjestelmään syötetään
asiakkaan tiedot ja tehdään tarvittava kausi/sarjakortti. . Käyttämällä kulkukorttia lukijassa portti avautuu.
Kortti käy pukukaapin lukkoon pantiksi. Poistuessa kortti syötetään portilla kortinlukijaan ja portti avautuu.
Kortti palautuu asiakkaalle, joten se pitää muistaa ottaa mukaan.
Ilmoita kadonneesta kulkukortista. Kortti kuoletetaan, jolloin löytäjä ei voi sitä enää käyttää. Jäljellä oleva
aika tai saldo siirretään uudelle kortille. Uusi kortti maksaa kuusi euroa.
Kausikortin voimassaolon jatkaminen: Kulkukortille voi ladata lisää saldoa tai ostaa uuden kausikorttijakson
kassalta. Itse korttia ei tarvitse uusia vaan lataukset tehdään sille samalle, omalle kortille.
Seniorisalin inva-asiakkaat: Jos pukutiloja ei tarvita niin seniorisalille voi mennä suoraan. Kortti leimataan
kumminkin aina portilla lukijassa.

3. Vanhojen voimassaolevien kausikorttien, senioripassien ja sporttikorttien uusiminen
Uusiminen tapahtuu kassalla. Järjestelmään syötetään asiakkaan tiedot. Asiakas ostaa kulkukortin (maksaa
kuusi euroa) jolle vanhan kortin voimassaoloaika siirretään.
Jos asiakas ei ole varautunut ostamaan ladattavaa kulkukorttia ( 6 €) niin vanhoja kortteja voi käyttää
toistaiseksi siten, että kassalta saa voimassaolevaa kausikorttia näyttämällä kertakortin.
4. Vanhojen sarjalippujen käyttö
Vanhat sarjaliput kelpaavat maksuksi. Lippu vaihdetaan kassalla kulkukortiksi ja käytetään kertakortin
tavoin. Kts. kohta 1 kertamaksu.

LIIKUNTAHALLI
Varatut vuorot
Liikuntahallin varatuille seura- ym.vuoroille mennään kuten ennenkin. Käytössä ovat ryhmäpukuhuoneet,
niiden lokerikot ja yleisurheilutilan pukuhuoneet. Liikuntahallin puolelta ei pääse kuntosalille tai uimahalliin
muualta kuin uuden portin kautta, jolloin sarjakortista vähenee yksi käyntikerta.
Salivuorot varataan kassalta kuten ennenkin. Talvikauden vakiovuorojen varaukset tehdään toukokuussa.
Vapaat vuorot
Varattujen vuorojen ulkopuolelle jääneitä vuoroja voi tiedustella kassalta. Vapaana oleville yleisurheilutilan,
budotilan, trampoliinin ja kiipeilyn vuoroille voi mennä kertamaksulla tai kortilla. Kertamaksu maksetaan
kassalle. Asiakkaat, joilla on kausikortti, sarjakortti, senioripassi , action –passi tai sporttikortti, leimaavat
kortin kassan vieressä olevassa lukulaitteessa. Liikuntahallin puolelta ei pääse kuntosalille tai uimahalliin
muualta kuin uuden portin kautta, jolloin sarjakortista vähenee yksi käyntikerta.
Palloiluvuorot varataan ja maksetaan kassalla tuntihinnan mukaan. Kausi-,sarja- tms. kortit eivät käy
maksuksi.

OHJATTU LIIKUNTA
Liikuntahallin salijumppien ja sisäpyöräilyn asiakkaat käyttävät Liikuntahallin ryhmäpukuhuoneita, jotka
ovat alakerrassa. Vesijumppa-asiakkaat käyttävät uimahallin pukuhuoneita.
1. Kertamaksu
Kertamaksu maksetaan kassalle, josta asiakas saa lipukkeen, jonka hän antaa jumpan vetäjälle. Vesijumppaasiakas saa kertakortin uimahalliin. Kertakorttia käytetään portinlukijassa, jolloin portti avautuu. Kortti käy
pantiksi pukukaapin oveen. Poistuessa kortilla avataan portti. Portinlukija ei palauta kertakorttia.
2. Jumppalippu
Sarjalippuja ei enää myydä, joten sen sijaan käytössä on jumppalippu. Jumppalipulla pääsee ohjattuun
liikuntaan mukaan lukien vesijumppa ja sisäpyöräily. Jumppalippuja myydään kassalla. Salijumpassa ja
pyöräilyssä asiakas antaa jumppalipun ohjaajalle. Vesijumpassa asiakas vaihtaa jumppalipun kassalla
uimahallin kertakorttiin. Kts kertamaksu.
3. Sarjakortti 3.10. alkaen
Sarjakortti käy maksuksi ohjattuun liikuntaan 3.10. alkaen. Allasjumppaan mennessä sarjakortilla mennään
uimahallin portista ja portinlukija veloittaa kortilta yhden käyntikerran. Salijumppaan ja sisäpyöräilyyn
mennessä sarjakortti käytetään kassan vieressä olevassa lukijassa, joka veloittaa kortilta yhden
käyntikerran. Uimahallikäynnin yhdistäminen salijumppaan/pyöräilyyn onnistuu myös sarjakortilla mutta
kortilta veloitetaan molemmat kerrat erikseen (=kaksi käyntiä)
4. Vanhat sarjaliput
Vanhat sarjaliput kelpaavat maksuksi ohjattuun liikuntaan. Toiminta kuten jumppalipulla kohdassa 2
5. Kausikortti
Kausikortit eivät kelpaa maksuksi ohjattuun liikuntaan.
6. Senioripassit,sporttikortit,actionpassit
Senioripassi, sporttikortti tai actionpassi käy ohjatun jumpan maksuksi kun se leimataan kassalla olevassa
lukijassa.
Sopimukset työpaikkojen ja järjestöjen
3.10. jälkeen laskutuskansiot poistuvat käytöstä ja ne korvataan muilla maksumenetelmillä. Kysy lisää
toimistosihteeri Rauni Peiposelta 040 860 8721.

