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LIIKUNTAKESKUS PAJULAHTI

Alla on Pajulahti-hallin eri käyttäjäryhmien käyttöehtoja, jossa kerrotan käyttäjäryhmien akreditointi- ja maksutavoista. Mikäli 
käyttöehdoista herää kysymyksiä, voit olla yhteydessä Pajulahden Ibai Mendiaan, ibai.mendia@pajulahti.com tai 044 7755 363.

SEURALIPPUKÄYTTÄJÄT
• Seuroilla jolla on sopimus Pajulahden valmennuskeskuksen kanssa, käyttävät Pajulahti-hallia alenettuun 8 €/lippu hintaan. 
Sopimus tehdään valmennuskeskuksen johtajan Tero Kuorikosken kanssa (tero.kuorikoski@pajulahti.com; p. 044 7755 200).
• Pajulahden seuralippuvastaava on yllämainittu Ibai Mendia, jolta seurat tekevät lipputilaukset. Tilatut liput pääsääntöisesti 
jätetään Pajulahti-hallin vahtimestarin lasikoppiin, josta liput haetaan. 
• Urheilijat palauttavat treenin alussa seuraliput suoraan hallin kassaan. Jos hallissa ei ole henkilökuntaa paikalla, seuralippu 
jätetään vahtimestarin kopin postilaatikkoon. 
• Urheilijat merkkaavat oman nimensä lippuun, jotta seurat voivat jälkikäteen todeta, ketkä urheilijat ovat hallia käyttäneet. Seuro-
jen tulee itse edellyttää urheilijoiltaan nimen merkitsemistä hallilippuihin, sillä Pajulahden henkilöstö ei tee seurantaa. 
• Vuoden lopussa Liikuntakeskus Pajulahti laskuttaa seuroja käytettyjen seuralippujen perusteella ja palauttaa samalla käytetyt 
seuraliput seuroille.
• Ilman lippua urheilijan tulee maksaa normaali kertalippu (12 €) Pajulahti-hallin kassaan*. 

PHURAN URHEILIJAT
• Päijät-Hämeen Urheiluakatemian urheilijat akreditoivat jäsenyyteensä digikorttia näyttämällä puhelimen ruudulta 
Pajulahti-halliin tultaessa.
• Akreditoinnin lisäksi kultatason urheilijat maksavat 6 € kertakäynnin halliin tultaessa kassaan*. Platinatason urheilijat käyttävät 
Pajulahti-hallia, kuten muita Pajulahden olosuhteita, maksutta.
• Mikäli kysymyksiä ilmenee liittymisestä urheiluakatemialaiseksi tai heidän eduistaan, olethan yhteydessä Mirka Tuiskuun 
(PHUran toiminnanjohtaja mirka.tuisku@pajulahti.com; p. 044 763 8444).
• Ilman digikorttia urheilijan tulee maksaa normaali kertalippu (12 €) Pajulahti-hallin kassaan*. 

HENKILOKUNNAN VALMENNETTAVAT
• Pajulahden henkilökunnan henkilökohtaiset valmennettavat pääsevät Pajulahti-halliin digipassia näyttämällä, josta hallin 
henkilökunta voi tarkistaa QR-lukijalla digipassin voimassaolon. 

KERTALIPPUKÄYTTÄJÄT
• Majoittuvien asiakkaiden (myös lomalaiset) ja treenaamaan tulevien lasten vanhempien kertalipun hinta on 6 €. Kaikkien muiden 
ryhmien normaali Pajulahti-hallin kertalipun hinta on 12 €. Kertalippu ostetaan suoraan Pajulahti-hallin kassasta*. 

* Mikäli hallin henkilökunta ei ole paikalla, Pajulahti-hallin asiakkaan tulee ottaa yhteyttä vahtimestariin (044 7755 610, numero myös Pajulahti-hallin vahtimestarin kopis-

sa) tai maksaa kertakäynti jäähallin kanssaan (lähin muu kassa).

YHTEYSTIEDOT
Pajulahti-hallin vahtimestari: 044 7755 610
Lippuvastaava, Ibai Mendia: 044 7755 363
PHUran toiminnanjohtaja, Mirka Tuisku: 044 763 8444
Seurayhteistyöt, Tero Kuorikoski: 044 7755 200


