
Päästeamet on loonud head tingimused sportimiseks ja muudeks tervist-edendavateks 
tegevusteks. Loe tähelepanelikult , mis soodustusi Sinu regioonis pakutakse ja kindlasti 
kasuta neid: 
 
1.Pärnu Tennisehallis  jõusaali kasutamine Päästeameti inimestele 2 euri. 
http://tennisehall.ee/      
 
2.Kimberi jõusaal Pärnu Spordihall. 
Ühekordne külastus 3.- (tavahind 5.-), 
Kuukaardid: soodusaegadel E - R 8.00 - 17.00 ja 20.00 - 22.00, L,P igal ajal 30.- (tavahind 
35.-) ning igal ajal käimiseks 35.- (tavahind 40.-) 
Soodustuse saamiseks näidata Päästeameti töötõendit. 
http://www.parnusport.ee/et/kimberi-klubi-jousaal 
 
3.Reval Sport soodustused 
Limiteerimata kuukaart (aastase lepinguga) 39€ (tavahind 45) 
30 päevane limiteerimata kuukaart 49€ (tavahind 56€) 
30 päevane kuukaart, treeningaeg 2h 45€ (tavahind 51€) 
90 päevane limiteerimata kuukaart 135€ (tavahind 168€) 
30 päevane limiteerimata hommik kuukaart 34€ (tavahind 45€) (E-R kuni 15.00, L.P terve 
päev)  
Ühekordne limiteerimata külastus 8€ (tavahind 12€) 
Liitumine 0€ 
http://www.revalsport.ee/ 

4.Arctic Sport Tallinn 
Liitumistasu €5 
(tavahind €25,00) 
KLUBIPAKETT 
Püsikliendile €55 / kuu (tavahind €69) 
Kliendile €63 / kuu (tavahind €79) 
PÄEVAPAKETT 
Püsikliendile €33 / kuu (tavahind €49) 
Kliendile €48 /kuu (tavahind €61) 

 Paketid sisaldavad kõiki klubi treenimise võimalusi: jõusaal, bassein ja rühmatreeningud. 
 Püsiklient tähendab klubiga liitumist 12 kuuks, puhkuse võimalusega kalendriaasta jooksul 
kuni kaks kuud. 
Klient tähendab klubiga liitumist tähtajatult. 
 
5.Arctic Sport Tartu 
Liitumistasu €5 
(tavahind €25,00) 
KLUBIPAKETT 
Püsikliendile €55 / kuu (tavahind €69) 
Kliendile €63 / kuu (tavahind €79) 
PÄEVAPAKETT 
Püsikliendile €39 / kuu (tavahind €49) 
Kliendile €48 /kuu (tavahind €61) 
Mõnusalt suur ja avar jõusaal – järjekorrad puuduvad 



Kogenud ja kvalifitseeritud personaaltreenerid 
Miks Valida Arctic Sport Club? 
Lai valik rühmatreeninguid 
Bassein (4 rada)ja ujumistreeningud 
Avar riietusruum ja saun 
 
6.Vinni Spordikeskus, Sõpruse 16, Vinni Asundus, Lääne-Virumaa 
Vinni Spordikompleks pakub Teile soodsamalt kasutada meie ujula ja jõusaali teenust - 10% 
letihinnast. 
Hommikune ujumine -kell 06.00 - 10.00  - 4.00 € , Teile 3.60 € 
Soodus ujumine - kell 10.00 - 15.00 - 5.50 € , Teile 4.95 € 
Normaalaeg ujumine - 15.00 - 22.00 - 7.00 € , Teile 6.30 € 
Jõusaal - kell 06.00 - 22.00 - 5.00 € , Teile 4.50 € 
Soodustuse saamiseks näidata Päästeameti töötõendit 
 

7.Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi Fitnessklubi  
Kuupääse 38 eurot 
3 kuud 85 eurot 
6 kuud 140 eurot 
Soodusflaierit küsida tervise-ja spordikoordinaatorilt 
Ujula 4, Tartu 

8.MyFitness üle Eesti. 
Liitumistasu 15 EUR (tavahind 30 EUR) 
MyFitness+ Täispakett 36 EUR (tavahind 63 EUR) 
MyFitness+ Täispakett võimaldab külastada kõiki MyFitnessi spordiklubisid piiramata ajal. 
See võimaldab Teie töötajatel vabalt valida võimaluste vahel, kas külastada kodulähedast või 
töökohajärgset klubi või otsustada klubikülastus hoopis oma lemmiktreeneri treeningute järgi. 

Kui Teie töötaja on juba MyFitnessi spordiklubi liige, siis saab ta oma liikmelepingu ümber 
muuta vastavalt ülaltoodud pakkumisele. Lepingumuudatuse tasu on 8 EUR ja lepingut saab 
muuta spordiklubis kohapeal. Lepingumuudatus jõustub uuest kalendrikuust. 

Pakkumise kasutamiseks ootame Teilt soodustatud isikute nimekirja, mille alusel edaspidi 
Teie töötajad saavad ise spordiklubis kohapeal kokkulepitud tingimustel liikmelepingu 
sõlmida. Pakkumine kehtib ainult spordiklubis kohapeal sõlmitud lepingutele, internetis 
liitudes soodustingimused ei rakendu. 

www.myfitness.ee 

9.Sparta 
Esimene treening Spartas on TASUTA. 
Spartaga liitumine kuuhinnaga 41 €* (tavahind 49 €/kuu). Selle summa sees on võimalus 
külastada iga päev rühmatreeninguid ning arendada oma keha jõusaalis. 
Ühe korra pääse Spartasse maksab äripäeviti kuni 16:00 ja nädalavahetustel 5 € ning 
äripäeviti peale 16:00 8 €. 

Päevapakett hinnaga 32 € (sissepääs klubisse argipäeviti kella 16-ni, laupäeval ja pühapäeval 
www.sparta.ee 



 
10.Terras (Jõhvi) 
Kuu täispakett (1 kuu limiidita külastamine) — 50  

3 kuud täispakett (limiidita külastamine) — 120 € 

6 kuud täispakett (limiidita külastamine) — 220 € 

10xkaart (kehtib 45 päeva) – 35 € 

Teie asutusele pakume jõusaali pakette järgnevate soodustustega: 

 1 kuni 10 töötajat: 

Kuu täispakett (1 kuu limiidita külastamine) — 45 € 

3 kuud täispakett (limiidita külastamine) — 108 € 

6 kuud täispakett (limiidita külastamine) — 198 € 

10xkaart (kehtib 45 päeva) – 31.50 € 

 11 kuni 20 töötajat: 

Kuu täispakett (1 kuu limiidita külastamine) — 42.50 € 

3 kuud täispakett (limiidita külastamine) — 102 € 

6 kuud täispakett (limiidita külastamine) — 187 € 

10xkaart (kehtib 45 päeva) – 29.75 € 

 21 ja rohkem töötajat: 

Kuu täispakett (1 kuu limiidita külastamine) — 40 € 

3 kuud täispakett (limiidita külastamine) — 96 € 

6 kuud täispakett (limiidita külastamine) — 176 € 

10xkaart (kehtib 45 päeva) – 28 € 

Tallinn Crossfit. Hinnad Päästeameti teenistujale 7.- kord (muidu 10 eurot) ja 60.- 
kuukaart/10x kaart (muidu 85 ja 90 eurot). Rohkem infot spordiklubi kohta leiate siit: 
https://tallinncrossfit.eu/et/ . Soodustuse saamiseks esitada ametitõend.  
 
Pärnu Spordihallis asuv jõusaal Siris pakub Päästeameti teenistujatele ametitõendi 
ettenäitamisel soodustust 30% kõikidele nende poolt pakutavatele teenustele.  
Spordiklubi koduleheküljega saad tutvuda siin: https://sirisgym.ee 
 



Koodiga PÄÄSTA123 -10% spordikaupadelt budopunkt.ee veebipoes (eesti suurim valik 
jõusaali, võitluskunsti ja joogatarbeid), kui ka Tallinna kaupluses. Koodi kasutamiseks veebis 
loo konto ja logi sisse. Koodi kasutamiseks poes registreeri end ID-kaardiga. 
 


