
HINNASTO 2023  

 

RATSASTUSALUEIDEN KÄYTTÖMAKSUT  

 

Käyttömaksu sisältää oikeuden käyttää HyvUran maneesia, Hyyppärän hiekkakentän estekalustoa ja 

kouluaitoja käyttösääntöjä noudattaen.  Maksut tulee olla maksettuina aina ennen alueiden käyttöä. 

 

KAIKKI KAUSIMAKSUT MAKSETAAN SEURAN TILILLE RAHASTONHOITAJALTA SAATUA 

HEVOSKOHTAISTA VIITENUMEROA KÄYTTÄEN (vuosi-, puolivuosi- ja kuukausikortti) 

 

KAUSITTAINEN KÄYTTÖMAKSU - HYVURAN JÄSENET (seniori-, juniori-, perhe-, kannattajajäsen)  

1. Vuosimaksu 2023 

• yhdessä erässä (1.1. – 31.12.) 580,00 e eräpäivä 31.1.2023  

• kevätkausi (1.1. – 30.6.) 340,00 e eräpäivä 31.1.2023 

• syyskausi (1.7. – 31.12.) 340,00 e eräpäivä 30.6.2023  

2. Kuukausimaksu (per kalenterikuukausi)190,00e  

3. Kymmenen kerran kortti 140,00 e  

4. Kertamaksu(maneesi)20,00 e  

 

KAUSITTAINEN KÄYTTÖMAKSU - MUIDEN SEUROJEN JÄSENET  

1. Vuosimaksu  

• yhdessä erässä (1.1. – 31.12.) 780,00 e eräpäivä 31.1.2023  

• kevätkausi (1.1. – 30.6.) 440,00 e eräpäivä 31.1.2023  

• syyskausi (1.7. – 31.12.) 440,00 e eräpäivä 30.6.2023  

2. Kuukausimaksu (per kalenterikuukausi) 260,00e  

3. Kymmenen kerran kortti 190,00 e  

4. Kertamaksu (maneesi, kentän estekalusto ja kouluaidat) 30,00 e  

 

HYYPPÄRÄN HIEKKAKENTÄN ESTEKALUSTON JA KOULUAITOJEN KÄYTTÖMAKSU - ei kausittaista 

käyttömaksua maksettuna  

• Kertamaksu 20,00 e (HyvUran jäsen)  



• Kertamaksu 30,00 e (ei jäsen) 

 

MANEESIN VUOKRAUS YKSITYISKÄYTTÖÖN  

Maneesin vuokraus omaan käyttöön VAIN hallituksen erillispäätöksellä ja niinä aikoina, kun 

maneesissa ei ole muita varauksia  

1. HyvUran jäsen, jolla vuosimaksu on maksettu  

• 1⁄2 maneesia 50,00 e/tunti  

• koko maneesi 100,00 e/tunti  

2. Muut käyttäjät  

• 1⁄2 maneesia 120,00 e/tunti  

• koko maneesi 240,00 e/tunti  

 

Laskut, viitteet maksuja varten sekä tiedustelut koskien käyttömaksuja:  

Mia Vihavainen, rahastonhoitaja mia.vihavainen@hyvura.fi  

 

Seuran tiliyhteys: Nordea FI36 1029 3006 1041 69  

Yksittäiset kerrat tai kuukausimaksut maksetaan viitteellä 2901 seuran tilille.  

 

MobilePay lyhytnumero: 45064    (kertamaksuihin, 10 kerran kortteihin ja muihin pienostoksiin) 

 

 

Kaikki käyttömaksut ovat hevoskohtaisia, paitsi 10 kerran kortti on ratsastajakohtainen. 

Varauskalenteriin merkitään tilakohtaisesti kaikki valmennukset ja muiden käyttäjien käyttöä 

mahdollisesti millään tavoin rajoittava toiminta sääntöjen puitteissa! Kertamaksuilla maneesia 

käyttävät kuitatkaa kertanne vihkoon, joka löytyy maneesin tienpuoleisten ovien vierestä. Seuran 

postilaatikko löytyy maneesin tienpuoleisten ovien vierestä.  

 

HUOMIO! Maksumuistutuksesta perimme 20,00 euroa 


