
 

9-KORTTI VARKAUDESSA  

LUKUVUONNA 2020 -2021 

 
9-kortti on peruskoulun 9.-luokkalaisille suunnattu palvelujen etukortti. 

Sillä saa erilaisia alennuksia ja jopa ilmaiskäyntejä kulttuurin ja liikunnan 

kohteisiin. 9-kortti jaetaan kaikille varkautelaisille 9.-luokkalaisille ja se on 

voimassa seuraavan vuoden elokuun loppuun. Kortti jaetaan koulujen 

kautta eikä se maksa oppilaalle mitään. Se on henkilökohtainen ja edun 

saa näyttämällä korttia ja se on voimassa vain vapaa-aikana, ei esimer-

kiksi koulujen retkille. Kortin käyttäjän on syytä varautua todistamaan hen-

kilöllisyytensä. 

 

 

 



9-KORTTI EDUT LUKUVUONNA 2020-2021 
Elokuvateatteri Maxim 

017 366 9600 

www.savonkinot.fi  

Torstaisin elokuvalippu  

8,5 euroa (2D-elokuvat) 

10,5 euroa (3D-elokuvat) 

Varkauden teatteri 

044 364 8830 

myynti@varkaudenteatteri.fi 

www.varkaudenteatteri.org 

5 e/lippu saman päivän 

näytöksiin. Lauantain lipun voi 

ostaa/varata jo perjantaina. 

Hinta sisältää toim.maksun. Etu 

vain teatterin omiin näytöksiin 

ja lippukassalta ostettuna. 

Harjurannan Nuorisoteatteri Ry 

www.nuorisoteatteri.org  

Edut voi tarkistaa: 

www.nuorisoteatteri.org/9-kortti 

Erikseen määrättävä alennus 

omista esityksistä. 10% alen-

nus Varkauden vierasven-

esataman kahvion ostoksista.  

Teatteriryhmä Nimettömät Ry 

www.nimettomat.fi  
Erikseen määrättävä alennus 

omista esityksistä 

Soisalo-Opisto 

040 7138 660 

kansalaisopisto@soisalo-opisto.fi 

www.soisalo-opisto.fi 

20e:n alennus yhdestä kansal-

aisopiston kurssista. Kortti 

esitettävä maksun yhteydessä 

toimistossa kahden vko:n ku-

luessa ilmoittautumisesta. 

Lisäksi pääsy maksutta opiston 

järjestämiin tilaisuuksiin. 

Uimahalli Ilopisara  

044 444 2270 

uimahalli.ilopisara@varkaus.fi 

Ilmainen tutustumiskäynti 

opettajan johdolla. Sen jälkeen 

kuntosaliin & allasosastolle 

oikeuttava kortti 20e+pantti 3e 

(norm. 45e). 
 

Varkauden Keilahalli 

017-552 2585 

www.varkaudenkeilahalli.fi 

4€ alennus keilauksen normaali 

ratatuntihinnasta. 



Varkaus Ski Center 

0400 488 480    

info@varkausskicenter.fi 

www.varkausskicenter.fi 

Arki-illan hissilippu 15e  

(TI-PE klo. 16-20)  

Eräreppu 

044 204 5118  

erareppu@gmail.com 

www.erareppu.fi 

10% alennus kaikista tuotteista, 

myös alennetuista. 

Musti & Mirri     

044 700 4499 

varkaus@mustijamirri.fi  

www.mustijamirri.fi 

10% alennus kaikista normaali-

hintaisista tuotteista Varkauden 

myymälässä.  

Team Sportia 

020-729 1808 

varkaus@teamsportia.fi 

10% alennus kaikista normaali-

hintaisista tuotteista. 

Kangas Shintsi 

017 552 6913   

10% alennus kaikista normaali-

hintaisista tuotteista. 

Muusan Kirjakauppa 

017 5522 750 

10% alennus kaikista normaali-

hintaisista tuotteista. 

Rihveli Ky 

017 5522 709 

www.rihveli.net 

10% alennus kaikista tuotteista. 

Taidekeskus Väinölä 

0400 487 401 

timo.hamalainen@ppa.inet.fi 

www.taidekeskusvainola.fi 

15% alennus taiteili-

jatarvikkeista ja kehyksistä. 

 

 

 

 

 

Foto-Ritva 

ritva.reponen@pp4.inet.fi 

20% alennus kuvatuotteista. 

mailto:timo.hamalainen@ppa.inet.fi
http://www.taidekeskusvainola.fi/
mailto:ritva.reponen@pp4.inet.fi


www.fotoritva.net 

Kunnonsali 

017 552 3322 

vastaanotto@kunnonsali.fi 

www.kunnonsali.fi 

10 kerran kortti tai kuukaus-

ikortti hintaan 45 euroa tai jä-

senyys 45 euroa/kk  

NaistenSali 

040 564 3557 

asiakaspalvelu@nsali.fi 

www.nsali.fi 

Kuntosali 30 €/kk 

Kuntosali&Ryhmäliikunta 37€/ kk 

10 x kortti 40 € 

Avainkortti 6 € 

 

 

KORTIN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 
Kortin haltija sitoutuu noudattamaan tässä mainittuja kortin käyttö-

sääntöjä ilman poikkeuksia. 

 

● 9-kortti on henkilökohtainen ja se on esitettävä etupaikassa. 

● Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi ja allekirjoittamaan ti-

lastolomake sitä pyydettäessä. 

● Kortti on voimassa jakamisesta eteenpäin 31.8.2021 asti. 

● Kun käytät korttia, edustat koko ikäryhmääsi, joten käyttäydy 

sen mukaisesti. 

● Kortin väärinkäytökset johtavat kortin ja etuuksien menettämi-

seen pysyvästi. 

 
9-kortin toteuttavat Varkauden kaupungin nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut 

ja perusopetus yhteistyökumppaneina olevien yritysten kanssa. Mikäli et 

saanut korttia, ota yhteys: osallisuuskoordinaattori Jussi Mikkonen,  

puh 044 444 2289, Osmajoentie 28B Nuorten talo, 78210 Varkaus. 
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