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74 § KIRKONKYLÄN UUDEN KUNTOSALIN KÄYTTÖÖNOTTO JA KUNTOSALI-

MAKSUT 

 

Valmistelija ja esittelijä: sivistystoimenjohtaja Pia Aaltonen  

etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi puh. 050 543 9522  

 

 

Lapinjärven kunnan kirkonkylään on valmistunut tila uudelle kuntosalille. 

Kuntosalin hallinta siirtyy liikuntatoimeen, kun sali on valmis käyttöönotet-

tavaksi. Kuntosalin varustus on kilpailutettu teknisen toimessa keväällä 

2021, ja hankintapäätös tehty siten, että uuden kuntosalin varusteet saadaan 

tämän hetken tiedon mukaan kuntosaliin viimeistään 1.9.2021. Jotta kunto-

sali voidaan ottaa käyttöön, tulee sivistyslautakunnan vahvistaa sen käyttö-

maksut. 

 

Tämän hetken maksut Siviilipalveluskeskuksella sijaitsevalle kuntosalille 

ovat olleet seuraavat: 

- Kertamaksu 3,00 € 

- Kuukausimaksu 15,00 € 

- Kausimaksu 3 kk 30,00 € 

- Puolivuotismaksu 60 € 

- Vuosimaksu 120,00 € 

- 20 € avainpantti 

- Yli 65-vuotiaat: maksuton 1.1.2021 lukien 

 

Uuden kuntosalin käyttöönotosta on pidetty kokous Porlammilla sijaitsevan 

kuntosali Pamauksen ylläpitäjien kanssa. Kokouksessa on keskusteltu kun-

tosalien yhteiskäytöstä siten, että käyttäjät voisivat käyttää sekä Porlammil-

la sijaitsevaa kuntosalia että kirkonkylällä sijaitsevaa kuntosalia. Yhteis-

käyttö vaatii kuitenkin tarkempia selvityksiä mm. mahdollisten yhteiskäyt-

töasiakkaiden kartoituksen, lukitusjärjestelmien mahdollisen synkronisoin-

nin ja hintojen yhteensovittamisen. Kokouksessa sovittiin, että syksyllä 

2021 selvitettäisiin tarve yhteiskäytölle ja mahdolliset muut yhteiskäyttöön 

vaikuttavat asiat, minkä jälkeen asia tuotaisiin sivistyslautakunnan käsitel-

täväksi. 

 

Uuden kuntosalin maksuiksi esitetään seuraavaa: 

- Kertamaksu 5,00 € 

- Kuukausimaksu 35,00 € 

- Kausimaksu 3 kk 90,00 € 

- Puolivuotismaksu 170 € 

- Vuosimaksu 320,00 € 

- 20 € avainpantti 

- Yli 65-vuotiaat ja kunnan työntekijät: maksuton 
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Uusi kuntosali otettaisiin kesälomat huomioiden käyttöön heti, kun sen va-

rustus on paikoillaan, ja sali on valmis käyttöönottoa varten. 

 

 

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, 

-ottaa uuden kirkonkylällä sijaitseva kuntosalin liikuntatoimen 

hallintaan ja 

-vahvistaa uuden kuntosalin käyttömaksut esityslistan mukai-

sesti. 

 

MUUTETTU EHDOTUS: 

 Sivistyslautakunta päättää, 

-ottaa uuden kirkonkylällä sijaitseva kuntosalin liikuntatoi-

men hallintaan ja 

-vahvistaa uuden kuntosalin käyttömaksut seuraavasti: 

• Kertamaksu 5,00 € 

• Kuukausimaksu 30,00 € 

• Kausimaksu 3 kk 90,00 € 

• Puolivuotismaksu 155 € 

• Vuosimaksu 300,00 € 

• 20 € avainpantti 

• Yli 65-vuotiaat ja kunnan työntekijät: maksuton 

• Eläkeläiset, työttömät ja opiskelijat kertamaksu  

 3 €, kk-maksu 22 €, 3 kk 65 €, 6 kk 120 €,  

 vuosimaksu 225 € 

 

Lisäksi sivistyslautakunta päättää selvittää erilaisten liikunta- 

ja kulttuurisetelien, kuten ePassin, Smartum- ja Virike -

setelien käyttöönottoa maksuvälineenä. Vanhan kuntosalin 

käyttösääntöjä käytetään siihen saakka, kunnes uudet käyttö-

säännöt hyväksytään. 

  

PÄÄTÖS: Päätettiin muutetun ehdotuksen mukaan. 
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