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Sopimus koskee yrityksen/yhteisön Uimahalli Koskikaran käyttöä. Taksoina käytetään sivistyslautakunnan 

vahvistamia taksoja. Sopimuksen tekeminen ja lisätiedot taloussihteeri Anita Lahtinen 040 847 1070 / 

anita.lahtinen@jamsa.fi. Ennen sopimusvaihtoehdon valintaa lue tarkoin sivun 3 lisätiedot 

sopimusvaihtoehdoista.   

 

Sopimus Uimahalli Koskikaran palveluista on tehty määräaikaisena ajalle:__________________(max 2 vuotta) 

 

Sopimusvaihtoehdot (rasti oikean vaihtoehdon kohdalle): Lisätietoa sopimusvaihtoehdoista sivulla 3 

AIKUISET    

8,70€ / kerta 

 rajoittamaton         _______ käyntikertaa sopimusajalla   

 10 kerran sarjakortti, á 71€     5 kerran sarjakortti, á 40 € 

LAPSET  5 – 17 -vuotiaat   

5,70€ / kerta 

 rajoittamaton         _______ käyntikertaa sopimusajalla 

 10 kerran sarjakortti, á 46€     5 kerran sarjakortti á 26 € 

MUUT    eläkeläiset, työttömät, 

varusmiehet, vammaiset, invalidit, 

opiskelijat  
5,70€ / kerta 

 rajoittamaton         _______ käyntikertaa sopimusajalla 

 10 kerran sarjakortti, á 46€     5 kerran sarjakortti á 26 € 

PERHELIPPU 
2 aikuista + 2 lasta tai 1 aikuinen + 3 lasta 

18,50 € / kerta 

 rajoittamaton          _______ käyntikertaa sopimusajalla 

 perhelipun ostaneelle muut lapset (5-17 v ) 3 €        

Jäsenkortti tms. tunnus 

näytetään uimahallin kassalla 

 näytetään               ei näytetä   Mikäli jäsenkorttia tms. tunnistetta ei käytetä,    

                                                             vastaa yritys/yhteisö mahdollisista väärinkäytöksistä. 

Sopimusasiakas maksaa henkilöstönsä/jäsenistönsä uimahallin käytön    

                             kokonaan                             vain puolet / tai ____ euroa            

Asiakaskorttimaksun 8,00€ maksaa                  kortin käyttäjä itse               sopimusasiakas  
Kortin kadotessa uuden kortin maksaa kortin käyttäjä itse. Asiakas vastaa itse kortin säilytyksestä. 

 

___________________________       ___.___._______ 

      Paikka           Aika 

        _____________________________               ____________________________  ____________________ 

Anita Lahtinen                   Sopimusasiakkaan edustaja      ja       nimenselvennys 

Jämsän kaupunki, taloussihteeri        

 

Sopimusasiakas (yritys/yhteisö) 

Nimi ja osoite 

 

Yrityksen y-tunnus/ 

yhdistyksen rekisterinumero 

 

Yhteyshenkilö  

Puhelin  

Sähköposti  

Laskutusosoite / verkko-

laskuosoite + operaattori 
laskutus tapahtuu kuukausittain kaupungin               

laskutus- ja perintäohjeen mukaisesti 
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Uimahalli Koskikaran käyttösopimusehdot: 

 

1. Uimahalli Koskikaran käyttösopimus laaditaan aina määräaikaisena. 

 

Taksoina käytetään kulloinkin voimassa olevia Jämsän kaupungin sivistyslautakunnan 

vahvistamia taksoja. 

 

Sopimusasiakas sitoutuu toimittamaan kaupungille listan sopimuksen piiriin kuuluvista 

henkilöistä tai mallin henkilökortista tai muusta tunnisteesta, jolla sopimuksen piiriin kuuluva 

henkilö voidaan tunnistaa. Sopimusasiakkaan sopimuksen piiriin kuuluvien henkilöiden 

henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. 

 

Sopimuksen piiriin kuuluville henkilöille annetaan henkilökohtaiset uimahalli Koskikaran 

asiakas- tai sarjakortit. Asiakas- ja sarjakortit muodostavat henkilörekisterin, jonka 

rekisterinpitäjä on sivistyslautakunta. 

 

Sarjakortit ja uimahallin asiakaskortit kirjataan uimahallin kassajärjestelmään asiakkaan 

nimellä.  Mikäli asiakaskortti katoaa, tulee siitä ilmoittaa välittömästi uimahallille. Kadonnut 

kortti voidaan asettaa käyttökieltoon ja kortin tiedot voidaan siirtää uudelle asiakaskortille. 

Uuden asiakaskortin hinta on 8 euroa. 

 

Sarjakortin käyttämättömiä uintikertoja ei hyvitetä. Sarjakortti on voimassa sopimuksen 

päättymiseen saakka tai 2 vuotta ostopäivästä.  

 

 Uimahallin kassajärjestelmään tallennetaan sopimusasiakkaiden tarvittavat tiedot laskutusta 

varten (nimi, osoite, y-tunnus tai rekisterinumero). Mikäli sopimusasiakkaalla ei ole y-

tunnusta tai rekisterinumeroa, kassajärjestelmään tallennetaan sopimusasiakkaan 

yhteyshenkilön nimi, henkilötunnus ja osoite laskutusta varten. 

 

Kalenterivuoden aikana uimahallin toiminnassa on kausivaihtelua. Kesä-, heinä- ja elokuussa 

aukioloaikoja lyhennetään ja viikonloppuna uimahalli on pääsääntöisesti suljettu. Uimahallin 

kesätauko kestää noin 7-8 viikkoa. Kalenteripyhät, arkipyhät ja yleisimmät loma-ajat 

saattavat muuttaa aukioloaikoja. Pidätämme oikeuden uimahalli Koskikaran aukioloaikojen 

muutokseen. 

 

Väärinkäyttötilanteet, piittaamattomuus käyttösääntöjä kohtaan tai turvallisuuden 

vaarantaminen voi johtaa asiakaskortin mitätöintiin tai sen haltuun ottamiseen. Mitätöityä tai 

haltuun otettua korttia ei hyvitetä.  

 

2. Asiakas on tutustunut uimahallin aukioloaikoihin sekä järjestyssääntöihin. 
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Uimahalli Koskikaran sopimusvaihtoehdot: 

1. Rajoittamaton 

Vaihtoehto rajoittamaton tarkoittaa sitä, että sopimuskumppanin henkilöstö/jäsenistö voi käyttää 
uimahallia niin useasti kuin haluaa sopimuksen voimassaoloaikana. Henkilöstölle / jäsenistölle luodaan 
jokaiselle henkilölle oma asiakaskortti ja käynnit kirjautuvat sopimusasiakkaan laskutustietoihin.  
 
Laskutus toteutuneiden uimahallikäyntien mukaan tapahtuu kerran kuukaudessa. Laskulle tulostuu kaikkien 
etuutta käyttäneiden henkilöiden nimet. Jos sopimusasiakas ei halua/tarvitse tietää, kuka etuutta on 
käyttänyt, niin silloin henkilöstö / jäsenistö ei tarvitse asiakaskorttia vaan käynti kirjataan suoraan 
laskutustietoihin  (tunnistautumiseen voidaan käyttää esim. henkilökorttia). 
 

2. Omavalintainen määrä käyntikertoja sopimusajalla –vaihtoehto.  

Sopimusasiakas ilmoittaa henkilöstön / jäsenistön nimet, joita sopimus koskee. Nimilistan sijasta 
tunnistautumiseen uimahallin kassalla voidaan käyttää henkilö- tai jäsenkorttia. Asiakaskortille ladataan 
sopimukseen kirjattu käyntikertamäärä. Asiakaskortin luovuttamisen yhteydessä maksu sopimukseen 
kirjatuista käyntikerroista kirjautuu heti sopimusasiakkaan laskutustietoihin ja ne laskutetaan yhdellä 
kerralla kuukauden kuluessa. Asiakaskortille ladatut käyntikerrat on käytettävä sopimuskauden aikana, eikä 
käyttämättömiä uintikertoja hyvitetä. 
 

3. Vaihtoehto 5 / 10 kerran sarjakortti  

Sopimusasiakas ilmoittaa henkilöstön / jäsenistön nimet, joille sarjakortti voidaan luovuttaa. Nimilistan 
sijasta tunnistautumiseen voidaan käyttää henkilö- tai jäsenkorttia. Sarjakortin luovuttamisen yhteydessä 
maksu kirjautuu sopimusasiakkaan laskutustietoihin ja sarjakortit laskutetaan kuukauden kuluessa. 
 
Sarjakortin uintikerrat on käytettävä sopimuskauden aikana eli korttiin merkitään viimeiseksi 
käyttöajankohdaksi sopimuksen viimeinen voimassaolopäivä. Mikäli asiakas haluaa, voi sarjakortin 
käyttöaika olla tavanomainen 2 vuotta vaikka sopimuksen voimassaoloaika on eri. 
 
Sopimusasiakas voi halutessaan määritellä sarjakortin ostokerrat sopimuskauden aikana.  Lisätietoja Anita 
Lahtiselta puh. 040 8471070  
 
 

 

 

 

 


