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LIIKUNTAPALVELUIDEN MAKSUHYVITYKSET KORONAN 

AIHEUTTAMIEN AUKIOLOAIKALEIKKAUSTEN OSALTA 

 
  

Pukkilan kunta on noudattanut palveluissaan terveysturvallisia toimintatapoja 
erityisesti koronan aikana. 11.11.2021 alkaen Pukkilan liikuntapalveluiden toi-
mipaikan, koulun kuntosalin, aukioloaikoja on supistettu, jotta koululaiset ja 
salin käyttäjät eivät kohtaa. Sali ei ole rajoituksen aikana liikuntapalveluiden 
asiakkaiden käytössä arkisin klo 8-14.30. Paluusta normaaliin aikatauluun tie-
dotetaan myöhemmin.  
 
Kuntosalimaksuja laskutetaan kahdesti vuodessa automaattisesti niin kauan, 
kunnes asiakas palauttaa avaimen. Syyskauden 2021 laskut ovat jo lähteneet, 
joten tämän päätöksen mukaiset hyvitykset huomioidaan kevätkauden lasku-
tuksessa. Mikäli asiakas ei ole enää ottamassa kevätkaudelle kuntosaliavainta, 
hyvitetään maksu asiakkaan pyynnöstä rahana asiakkaan ilmoittamalle tilille. 
Maksun palauttaminen edellyttää avaimen palauttamista palvelupisteeseen. 
Huomautukset maksun palautuksesta tulee tehdä Pukkilan palvelupisteeseen 

31.3.2022 mennessä (palvelupiste@pukkila.fi, 040 152 0460). 
 
Koulun ja paloaseman kuntosalikortin hinta on 55 e/v.  Eläkeläisille ja opiskeli-
joille hinta on 35 e/v. Kuntosaliasiakkaille hyvitetään 50 % jokaisen täyden ra-
joituskuukauden hinnasta kevään laskutuksessa  
11.11.2021 alkaen. Laskennassa käytetään sitä kuukausihintaa, joka on asiak-
kaan todellinen kuukausihinta. Vajaista hyvityskuukausista lasketaan vastaava 
prosentuaalinen osuus todellisten rajoituspäivien mukaan. 
 
Päätöksestä Pukkilan kunnalle aiheutuvat taloudelliset vaikutukset määräytyvät 
sulkuajan pituuden sekä ostettujen lipputyyppien mukaan. 

Päätös/ 

Allekirjoitus 
 
Pukkilan kunnan liikuntapalvelut hyvittää liikuntapalveluiden asiakasmaksuja 
koronaviruksen aiheuttaman sulun ajalta. Hyvitysajanjakso alkaa 11.11.2021 ja 
päättyy joko sopimuskauden loppuun tai sulun päättymiseen asti. Koulun ja 
paloaseman kuntosalikortin hinta on 55 e/v. Eläkeläisille ja opiskelijoille hinta 
on 35 e/v. Kuntosaliasiakkaille hyvitetään 50 % jokaisen täyden rajoituskuu-
kauden hinnasta kevään laskutuksessa 11.11.2021 alkaen. Laskennassa käy-
tetään sitä kuukausihintaa, joka on asiakkaan todellinen kuukausihinta. Vajais-
ta hyvityskuukausista lasketaan vastaava prosentuaalinen osuus todellisten 
rajoituspäivien mukaan. Mikäli asiakas ei ole enää ottamassa kevätkaudelle 
kuntosaliavainta, hyvitetään maksu asiakkaan pyynnöstä rahana asiakkaan 
ilmoittamalle tilille. Huomautukset maksun palautuksesta tulee tehdä Pukkilan 
palvelupisteeseen 31.3.2022 mennessä (palvelupiste@pukkila.fi, 040 152 
0460). 
 

  
 
 
Saarenkoski Sanna 
Hyvinvointipäällikkö 
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Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pukkilan kunnanhalli-

tukselle, Onnintie 3, 07560 PUKKILA, neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on oikaisuvaati-
muksen tekijän allekirjoitettava. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaan-
titodistukseen merkittynä aikana.  

Julkisesti nähtävänä  
Tiedoksianto Kenelle 

liikunnanohjaaja ja laskutus 
Päivämäärä 

 
 

 [  ] Lähetetty postitse  
saantitodistusta vastaan 
 

[  ] Lähetetty postitse  
tavallisena kirjeenä 
 

[  ] Lähetetty sisäisessä 
postissa  
 

 [  ] Luovutettu asianosaiselle 
 

[x] Lähetetty sähköpostitse  
 

 

  
 
 

 
 
 

 Tiedoksiantajan allekirjoitus ja virka-asema Vastaanottajan allekirjoitus 

 


