Tiedote kuntosaliin liittyen
Tuusniemen kunnanvaltuusto on päättänyt, että kuntosalin vuosimaksu on 40
euroa 1.1.2015 alkaen yli 16-vuotiailta kuntosalin käyttäjiltä. Käytännössä noudatetaan noin kuukauden siirtymäaikaa.
Maksaminen
Vuosimaksu 40 € (sis. alv 10 %) / henkilö.
Maksu suoritetaan koulusihteeri Senja Puodinkedolle Turulan koulukeskukselle
arkisin kello 9 – 15. Maksun voi suorittaa käteisellä tai pankkikortilla. Uudesta
avaimesta peritään lisäksi asiakkaalta 20 € pantti, mikäli hänellä ei ole palauttaa
entistä avainta. Asiakas saa kuitin, joka tulee pitää mukana kuntosalilla käydessä. Uusia avaimia voi lunastaa, ja vanhoja vaihtaa uusiin 12.1.alkaen.
Maksu on aina kalenterivuosittainen ja se maksetaan yhdessä erässä. Maksussa
ei ole alennusta eläkeläisille, nuorille, työttömille tai perheille. Maksu tulee
suorittaa jokaisesta yli 16-vuotiaasta perheenjäsenestä, joka käyttää kuntosalia.
Alle 16-vuotiaita suositellaan käymään kuntosalilla vain vanhempien henkilöiden seurassa. Alle 16-vuotias ei voi lunastaa omaa avainta.
Maksamalla vuosimaksun kuntosalia voi käyttää jokaisena päivänä kello 621.50 ja 1.2.2015 alkaen kello 5-23. Terveyskeskus, koulu ja kansalaisopisto
voivat tehdä kuntosalille varauksia omia ohjattuja ryhmiään varten, jolloin toivotaan laitteiden olevan ryhmäläisten käytössä. Yksityiset henkilöt tai järjestöt
eivät voi varata kuntosalia vain omaan käyttöönsä.
Esimerkkejä kuntosalimaksun määräytymisestä
Esim. 1. Jos asiakas palauttaa entisen avaimen, eikä aio käyttää kuntosalia jatkossa, hän saa takaisin panttirahan 20 €.
Esim. 2. Jos asiakas palauttaa entisen avaimen ja ottaa uuden, ja maksaa vuosimaksun, niin hän maksaa 40 €.
Esim. 3. Jos asiakkaalla ei ole vanhaa avainta, hän ottaa uuden avaimen ja maksaa vuosimaksun, niin silloin hän maksaa 60 €.
Esim. 4. Jos asiakkaalla on yksi entinen avain, hän ottaa uuden avaimen ja perheessä 3 henkilöä käyttää kuntosalia, niin hän maksaa 120 € ja jokainen perheenjäsen saa oman kuitin.

Aikataulu
Kuntosalin oven lukko vaihdetaan perjantaina 30.1.2015, jolloin kuntosali on
kokonaan kiinni. Samana päivänä myös laitteet huolletaan. Vanhat avaimet
käyvät viimeistä kertaa torstaina 29.1. ja uudet ovat käytössä lauantaina 31.1.
alkaen. Uusia avaimia voi lunastaa, ja vanhoja vaihtaa uusiin 12.1. alkaen.
Seuranta
Kuitti vuosimaksun suorittamisesta on pidettävä mukana kuntosalilla käydessä.
Kuitti on esitettävä pyydettäessä kunnan henkilökuntaan kuuluville kiinteistönhoitajille, rehtori Jaro Koikkalaiselle, koulusihteeri Senja Puodinkedolle tai vapaa-aikasihteeri Sirkku Kumpulaiselle. Ilman asianmukaista lupaa olevia pyydetään poistumaan kuntosalilta.
Maksukäytäntö jatkossa
Ensimmäisen vuoden jälkeen laskutetaan asiakasta automaattisesti edellisen
vuoden tietojen mukaisesti. Asiakasta ei laskuteta, mikäli avain on palautettu.
Mikäli laskutusperusteet muuttuvat, ilmoita siitä koulusihteerille. Asiakkaan on
tulostettava itse maksusta kuitti ja pidettävä se mukanaan. Laskun voi käydä
myös suorittamassa koulukeskuksella, jolloin koulusihteeri kirjoittaa kuitin.
Kunnan käytännön mukaisesti eräpäivän jälkeen maksamatta oleva lasku siirtyy
perintään.
Yhteystiedot
Kuntosalin käyttöön liittyvissä epäselvissä tapauksissa voitte ottaa yhteyttä
vapaa-aikasihteeri Sirkku Kumpulaiseen, puh. 040 845 7266
rehtori Jaro Koikkalaiseen, puh. 040 5721 867
koulusihteeri Senja Puodinketoon, puh. 040 486 1922
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuusniemi.fi
Mikäli vuosimaksun perimisestä tai tilojen käytöstä syntyy epäselvyyttä ratkaisee asian toimialajohtaja, rehtori Jaro Koikkalainen.

