
Opiskelijoiden IKAALINEN-PASSI 2022-2023 
 

IKAALISTEN KAUPUNKI KIITTÄÄ PAIKALLISIA YRITYKSIÄ YHTEISTYÖSTÄ! 
 

Ikaalinen-passin saavat toisella asteella opiskelevat, jotka ovat kirjoilla Ikaalisissa. Opiskelun keston on 

oltava vähintään yksi lukuvuosi. Passin saa lähettämällä opiskelutodistuksen yhteystietoineen Ikaalisten 

kaupunginvirastolle hannu.haapala@ikaalinen.fi tai käymällä kaupunginvirastolla (Vanha Tampereentie 9, 

valtion virastotalo 2. kerros) 

ma-pe klo 8-15.00. Passiin tarvitaan opiskelijan sähköisessä versiossa oleva oma kuva (passikuvan tyylinen 

kasvokuva). Edellisen lukukauden kortteihin lukuvuositarrat saa oppilaitosten toimistosta. Passin jo 

omistavien täytyy päivittää passissa oleva tarra uuteen, jotta passi toimii jatkossa. Uuden tarran saa 

kaupunginvirastolta tai Ikatan kansliasta. Valmiit kortit kaupungin kuriiri toimittaa Ikatan kansliaan. 

 

Autohuolto J.Joensuu 

Yli 100€ määräaikaishuollosta -10% alennusta. 

 

Autohuolto Tapiainen Oy 

Yli 100€ määräaikaishuollosta -10% alennusta. 

 

Autokorjaamo Salmela 

Yli 100€ määräaikaishuollosta -10% alennusta. 

 

Cafe Sammi 

10%:n alennus kahvila- ja hampurilaistuotteista sekä keittolounaasta. 

 

Fys-Ikaalinen Ky 

10%:n alennus fysioterapiasta. 

 

Fysioterapia Anne Mäkelä 

Hierontapalveluista ja fysikaalisesta hoidosta 15:n alennus 

 

Hesburger Komppi 

Kerrosateria 7,50€, sis. kerroshampurilaisen, norm. ranskalaiset ja 0,4l 

virvoitusjuoman (pidätetään oikeus hinnan muutoksiin). Yksi ateria/ostokerta. 

 

Hieroja Arto Luomahaara (notkeaksi.fi) 

15% alennus hieronnoista 

 

Hieronta Mikko Nummela 

15% alennus kaikista hieronnoista. 

 

Ikaalinen Spa&Resort 

Keilavuorot 19€/h/rata (norm. 29€) 

Muut pelivuorot -20% (pickleball, sulkapallo, tennis) 

Kuntosali 5€/hlö/kerta 

 

mailto:hannu.haapala@ikaalinen.fi


 

 

Ikaalisten kylpyläkaupunki/matkailutoimisto/mökkiavain 

10%:n alennus 2-7 vrk:n varauksista välittämissämme mökeissä peruskaudella. (www.mokkiavain.fi) 

 

Ikaalisten kaupunki 

Kansalaisopisto* Kursseille kurssimaksut alle 16-vuotiaiden hinnoilla. Netin kautta ilmoittautuneiden 

Ikaalinen-passin haltijoiden on oltava yhteydessä kansalaisopiston toimistoon saadakseen alennuksen. 

Alennus ei koske lyhytkursseja eikä musiikin yksityisopetusta. 

 

Kulttuuritoimi* 6 kerran Altin Salin elokuva-sarjalippu 4 lipun hinnalla 40€ (säästö 20€). Myynti kirjastosta. 

Liikuntatoimi* 50 %:n alennus Valkean Ruusun Areenan kuntosalimaksuista. 

Työpaja* 10%:n alennus työpajan tuotteista. Myymälä Kierrätyskeskuksen yhteydessä. 

 

Ikaalisten Kirjakauppa 

10%:n alennus normaalihintaisista koulutarvikkeista. 

 

Ikaalisten Valokuvaamo 

10%:n alennus valmistujaiskuvauksista sekä 15%:n alennus passikuvista. 

 

JalCahoitola 

15% alennus palveluista ja 10% alennus tuotteista. 

 

Jyllin Kodit 

-10%:n Ravintola Sofian lounashinnoista ja -10% Kotikoivun Hyvinvointipalveluista, esim. työikäisten 

kuntosaliharjoittelusta. 

 

Kahvila-ravintola Tähkä  

Iso kahvi 1,50€. 

 

Kauneus- ja jalkahoitola Anneli Uusi-Salava 

10%:n alennus kaikkiin palveluihin 

 

Kauneuspalvelut Onni ja Ilona 

15% alennus kaikista palveluista ja tuotteista. 

 

Kelloliike T.Hakkarainen  

10%:n alennus valikoiduista tuotteista. Alennus ei koske Lumoava- ja Nomination koruja. 

 

K-Supermarket Komppi 

5%:n alennus ostoksista. Alennus ei koske K-plussa-tarjouksia, pullopantteja, äidinmaidonkorvikkeita, 

tupakka-, alkoholi-, nikotiinikorvaus- eikä Postin ja Veikkauksen tuotteita. Etuun ei voi yhdistää muita 

prosenttialennuksia. 

 

Kukkavarpukka 

10%:n alennus leikko- ja ruukkukukkaostoista. 

 

 

http://www.mokkiavain.fi/


Lihasfix 

10%:n alennus kaikista hieronnoista. 

 

Luomajärven Hevoskievari 

10%:n alennus kaikista normaalihintaisista hevosohjelmista, ravintolaruokailuista ja majoituksista. 

 

Micro Magic 

15% alennus myymälässä suoritetuista huolloista ja asennuksista. 

 

Nannan paperi&helmi  

Kaikista normaalihintaisista tuotteista -15%:n alennus. 

 

Nepalska 

20%:n alennus kaikista tuotteista. 

 

Neste 

10%:n alennus kahvila- ja hampurilaistuotteista. 

 

Parturiliike Rauskitar  

Ostaessasi Vitality's tuotteen saat ajattomaan tuotekorttiin tuplaleiman, kun olet kerännyt 6 leimaa saat 

seuraavasta Vitality's tuotteesta 30%:n alennuksen. 

 

Paulan konditoria 

Kahvi eurolla. 

 

Pizzeria Demir 

1€ alennusta normaalihinnasta. 

 

Pizzeria Deniz 

Kaikista normaalihintaisista tuotteista -0,50€. 

 

Q-kenkä Ky 

-20% kenkien ja laukkujen normaalihinnasta. Ei koske kumisaappaita. 

 

Rantavaaran kukkakauppa  

10%:n alennus leikko- ja ruukkukukkaostoista. 

 

Sata-Häme Soi 

10% alennus pääsylipuista. 

 

Seutulehti UutisOiva  

Opiskelija-alennus -30% normaalista tilaushinnasta (min. 3kk). 

 

Optikko Syrjänen     

-50% silmälasien normaalihinnasta (kehyksistä ja linsseistä) 

Näöntarkastus veloituksetta lasien oston yhteydessä.       

Piilolasinesteet 3 kahden hinnalla.  



Subway Ikaalinen 

-10% alennusta opiskelijoille normaalihintaisista tuotteista. 

 

Sähköpeltoniemi Oy 

-15%:n alennus normaalihintaisista sisustusvalaisimista. (ns. koristevalaisimet) 

 

Vyöhyketerapia Maarit Mäntysalo 

10%:n alennus vyöhyketerapiahoidoista. 

 

 


