ASIKKALAN KUNNAN LIIKUNTATILAT
Liikuntahalli:

850 m2:n sali, parketti lattia, jaettavissa kolmeen eri lohkoon (III lohko telinevoimisteluvalmius),
vapaa korkeus 9 m, katsomotilat 600 henkilölle; välitasolla kuntosali + lämmittelytila 150 m2.
Soveltuvia liikuntamuotoja mm: palloilut, tapahtumat, turnaukset, kilpailut ym.
Liikuntahallin haettavat vuorot ovat pääsääntöisesti puolentoista tunnin mittaisia (1,5 h) ja sijoittuvat: arkisin (ma-pe) välille (16.00-17.00; 17.00-18.30; 18.30-20.00 ja 20.00-21.30) lauantaisin välille (08.00-09.30;
09.30-11.00; 11.00-12.30; 12.30-14.00; 14.00-15.30 ja 15.30-17.00) sunnuntaisin välille (08.00-09.30; 09.3011.00; 11.00-12.30; 12.30-14.00; 14.00-15.30; 15.30-17.00;17.00-18.30 ja 18.30-21.00) Tapahtumat varataan erikseen liikuntapaikkojen hoitajilta puh. 044 7780 740 tai 044 7780 244.

Honkarinne:

150 m2, peilisali, äänentoistolaitteet, huom. vapaa korkeus 2,5 metriä
välineistö: kepit, jumppapatjat, käsipainot, jättipallot, nyrkkeilysäkki, kuntonyrkkeily, tuolit
soveltuvia liikuntamuotoja: musiikkiliikunta, tanssi, jumppa

Vääksyn Yhteiskoulun sali: pois käytöstä uuden koulun rakentamisen ajan!
Aurinkovuoren koulun sali:

250m2, (200 m2 + 50 m2) sali jaettavissa kahteen osaan, toisessa osassa on kiinteät telinejumppavälineet;
rekki, renkaat, iso trampoliini, nojapuut ja volttimonttu. Tämä osa vie salista viidesosan. Parkettilattia, peilisali, äänentoistolaitteet.
Soveltuvia liikuntamuotoja: telinevoimistelu, musiikkiliikunta, ryhmäliikunta, voimistelu ja tanssi

Anianpellon koulun sali:

200 m2, synteettinen lattia, puolapuut, penkit, köydet, renkaat, patjat ym.
Soveltuvia liikuntamuotoja: musiikkiliikunta, tanssi, jumppa, ryhmäliikunta, voimistelu, lasten ryhmät

Vesivehmaan koulun Sali:

280 m2 sali, parkettilattia, puolapuut, köydet, renkaat, patjat ym.
soveltuvia liikuntamuotoja: palloilu, sulkapallo, musiikkiliikunta, tanssi, jumppa, ryhmäliikunta, voimistelu,
lasten ryhmät

Asikkalan kunta on tehnyt päätöksen omistamiensa liikuntatilojen käyttömaksun poistamisesta
2015 alkaen. Salivuorot ovat maksuttomia seuraavasti:

•
•
•

Asikkalalaisille rekisteröidyille yhdistyksille, joiden jäsen- /käyttäjämäärästä 80 % on asikkalalaisia (tarvittaessa tarkastetaan yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä sekä väestörekisteristä).
Asikkalalaisille yrityksille, jotka järjestävät henkilöstölleen liikuntatoimintaa (tarvittaessa tarkastetaan yritysja yhteisötietojärjestelmästä).
Asikkalassa kirjoilla oleville kuntalaisille (tarvittaessa tarkastetaan väestörekisteristä). Kirjoillaoloehto on
myöntöhetkeä edeltävä vuodenvaihde.

Hakija sitoutuu noudattamaan käyttämiensä tilojen järjestyssääntöjä, kunnan antamia määräyksiä
ja muita ohjeita mm. siivouksesta ym. sekä vastaamaan koulun kiinteistölle tai irtaimistolle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Koulujen tilat ovat pääsääntöisesti käytössä koulujen toiminta-aikoina. Jumppa-Areena tulee olemaan käytössä myös viikonloppuisin.

