
VIRKISTYSUIMALA ZIMMARIN HINNASTO 1.1.2020 alkaen 

Kertaliput 

Aikuiset 6,50 € 

Lapset 5-16 vuotiaat 3,00 € 

Lapset alle 5 vuotiaat vanhemman mukana ilmaiseksi  

Opiskelijat ja varusmiehet (alennukseen oikeuttava todistus esitettävä)  4,00 € 

Eläkeläiset ja työttömät (alennukseen oikeuttava todistus esitettävä)  4,50 € 

Aamu-uinti (ti - to klo 6.30–9.00) 4,50 € 

Perhelippu (2 aikuista ja 2 lasta tai 1 aikuinen ja 4 lasta)  18,00 € 

Uima-asu-/pyyhevuokra 3,00 € 

Vesivoimistelun erillismaksu 3,00 € 

Liikunta- ja kulttuurisetelit 

Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelit, Smartum-saldokortti, Smartum-mobiili, Tyky-kuntosetelit, Tyky-

online, Ticket Virike- ja Duo-kortit, Virikesetelit, E-passi sekä Eazybreak käyvät meillä työpaikkaliikunnan 

maksuvälineenä ja niillä voi ostaa myös sarjakortteja. Työnantajan tarjoama etuus on henkilökohtainen. 

Alennukseen oikeuttavat todistukset 

 Opiskelijat: opiskelijatodistus, -kortti 

 Työttömät: todistus työttömyydestä TE-toimiston oma-asiointi sivulta 

 Eläkeläiset: työeläkekortti tai kelakortti 

 

Sarja- ja kuukausiliput 

Lapset 5 - 16 vuotiaat  

10 krt á 2,70 euroa 27,00 € 

25 krt á 2,40 euroa 60,00 € 



Aikuiset  

5 krt á 6,00 euroa 30,00 € 

10 krt á 5,50 euroa  55,00 € 

25 krt á 4,80 euroa 120,00 € 

50 krt á 4,50 euroa  225,00 € 

1 kk 55,00 € 

Opiskelijat ja varusmiehet (alennukseen oikeuttava todistus näytettävä)  

10 krt á 3,50 euroa 35,00 € 

Eläkeläiset ja työttömät (alennukseen oikeuttava todistus esitettävä)  

10 krt á 3,70 euroa 37,00 € 

Eläkeläiset (alennukseen oikeuttava todistus näytettävä)  

25 krt á 3,00 euroa 75,00 € 

50 krt á 2,50 euroa 125,00 € 

Aamu-uinti (ti - to klo 6.30 - 9.00)  

10 krt á 4,50 euroa 45,00 € 

 

Seniorikortit 

Seniorikortti – Kempele, Liminka, Tyrnävä, Hailuoto, Lumijoki  55,00 € 

Seniorikortti – Siikajoki 100,00 € 

Seniorikortti on tarkoitettu kempeleläisille, liminkalaisille, tyrnäväläisille, lumijokisille, hailuotolaisille ja 

siikajokisille 65 vuotta täyttäneille senioreille omaehtoiseen liikuntaan. Käyttöaika on vuosi kortin 

ostopäivästä. Seniorikortti ei käy erityisryhmien vesivoimisteluihin (terveyskeskus, kansalaisopisto). 

Käyttörajoitus: sisäänpääsy arkisin ennen klo 14.00, viikonloppuisin ei rajoitusta. Alennukseen oikeuttava 

todistus näytettävä kassalla (työeläkekortti tai kelakortti). 

 

 



Liikuntapassit 

Liikuntapassi – työtön 27,50 € 

Liikuntapassi – eläkeläinen 55,00 € 

Liikuntapassi on tarkoitettu kempeleläisille työttömille ja eläkeläisille omaehtoiseen liikuntaan. Käyttöaika 

työttömillä on puoli vuotta ja eläkeläisillä vuosi ostopäivästä. Liikuntapassi ei käy erityisryhmien 

vesivoimisteluihin (terveyskeskus, kansalaisopisto). Käyttörajoitus: sisäänpääsy arkisin ennen klo 14.00, 

viikonloppuisin ei rajoitusta. Alennukseen oikeuttava todistus näytettävä kassalla (työttömät: todistus 

työttömyydestä TE-toimiston oma-asiointi sivulta, eläkeläiset: työeläkekortti tai kelakortti). 

 

Erityisliikunnan vuosikortit 

Alle 18 vuotiaat 27,50 € 

Aikuiset 55,00 € 

Kempeleläisille. EU:n vammaiskortti esitettävä kassalla. 

 

Omaishoitajien vuosikortti 

Kempele 55,00 € 

Kempeleen kunta myöntää omaishoitajille liikunnan ja virkistyksen tukemiseen vuosikortin Virkistysuimala 

Zimmariin 16.1.2017 alkaen.  Kyseessä on henkilökohtainen etuus ja kortin voi lunastaa Zimmarin 

palvelupisteestä esittämällä omaishoitosopimuksen. Kortti on voimassa vuoden ostopäivästä.  
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