
LONG LIVING KORT-KORTTI 

 

     Brev 1/2019-2020 
Hej! 
 
Grattis! Du har gjort ett bra val då du valt att bli Long Living kortinnehavare! Kortet är en 
åtgärd inom Kimitoöns hälsomotionsstrategi och strävar till att göra det lättare för invånarna 
i Kimitoöns kommun att idka motion. 
Fritidssektorns målsättning är även att sporra och skapa förutsättningar till regelbundet 
motionerande för kommuninvånarna.  
Under år 2019 och 2020 berättigar kortet till en rabatt om 1-2 € på inträdet hos företag som 
Kultur- och Fritidsnämnden i Kimitoön har avtal med!  
Kortet uppvisas vid någon av företagens kassa. Företagets personal skriver in datum samt 
kortets nummer, varefter kortinnehavaren godkänner handlingen genom underteckning. 
 
1.1.2019- 31.12.2020 ger Action och Long Living kortet 2 € rabatt enligt följande: 
# På inträdet till Rehab Centers konditionssal (Kimito) 
# På inträdet till Kasnäs Skärgårdsbad (Kasnäs) 
# På en gångs biljett i skidtunneln Paippi (Pemar) 
# På green fee i Bjärkas Golf (Västanfjärd) 
# På avgiften för en runda på Fotisgolf (Villkärr) 
# På hissbiljetten i Meri-Teijo slalombacke (Bjärnå) 
# På inträdet till Actiwells konditionssal. (Kimito) 
# Actiwells medlemmar ges en rabatt på 1€ per besök, max 11 besök/månad (Kimito) 
 
REGLER FÖR ANVÄNDANDET: 
- Du kan högst använda kortet 1 gång/dag.  
- Kortet gäller endast vid köp av engångs inträde och på medlemskap i Actiwell.                   
- Kortet gäller inte vid köp av eventuella seriebiljetter eller tidsbundna kort (ex månadskort)   
- Kortet kan inte användas till kurser, tävlingar eller ledd verksamhet som företaget ordnar. 
- Vid flyttning från Kimitoön till annan ort avslutas kortets giltighet! Vänligen meddela 
fritidskansliet (4260 210) om eventuell flyttning. 
- Meddela gärna fritidskansli ifall du tappat kortet. 
- Kortets giltighet avslutas om innehavaren missbrukar det. I sådana fall debiterar Kimitoöns 
kommun de förorsakade kostnaderna. 
 
OBS! Kortet är personligt och kan inte användas av andra personer. Ej heller av dina 
familjemedlemmar. 
 
Fritidsenheten i Kimitoöns kommun hoppas du har nytta av kortet och använder 
det flitigt! 
 
Med hopp om ett MOTIONSRIKT ÅR! 
 
Bosse Ahlgren 
Fritidschef 
 
 

 



LONG LIVING KORT-KORTTI 

 

    Kirje 1/2019-2020 
Hei! 
 
Onneksi olkoon! Olet tehnyt hyvän valinnan, kun olet päättänyt tulla Long living kortin 
käyttäjäksi. Kortti, joka on yksi toimenpide Kemiönsaaren kunnan terveysliikunta-
strategiassa, pyrkii auttamaan Kemiönsaaren kunnan asukkaat harrastamaan liikuntaa. 
Vapaa-ajanyksikön tavoitteisiin kortin suhteen on myös luoda edellytyksiä sekä innoittaa 
asukkaita harrastamaan liikuntaa säännöllisesti.  
Vuoden 2019- 2020 aikana kortti oikeuttaa 1-2€ alennusta sisäänpääsystä yrityksiin joilla on 
sopimus Kemiönsaaren vapaa-ajanyksikön kanssa!   
Kortti näytetään yrityksen kassalla. Yrityksen henkilökunta kirjoittaa päivämäärän sekä kortin 
numero. Tämän jälkeen vahvistat suorituksen allekirjoituksella. 
 
1.1.2019-31.12.2020 antaa Action ja Long Living kortti 2 € alennusta seuraavasti:  

• Rehab Centerin kuntosalin sisäänpääsystä (Kemiö) 
• Kasnäsin Saaristokylpylän sisäänpääsystä uimahalliin (Kasnäs) 
• Kertalipusta hiihtotunneli Paipissa Paimiossa (Paimio) 
• Green fee maksusta Bjärkas golfissa (Nivelax) 
• Yhden kierroksen maksusta Fotisgolfissa Kemiössä (Villkärr) 
• Hissilipusta Meri-Teijon laskettelurinteessä. (Perniö) 
• Kertalipusta kuntosali Actiwellissä (Kemiö) 
• Actiwellin jäsenet saavat 1€ alennus/käynti, kork. 11 käyntiä/kuuk. (Kemiö) 

  
Kortin käyttösäännöt: 
- Voit käyttää korttia korkeintaan yhden kerran päivässä. 
- Kortti oikeuttaa alennukseen ainoastaan yhden kerran sisäänpääsystä tai maksusta. 
Actiwellissä kortti oikeuttaa myös jäsenyyteen.         
- Kortti ei oikeuta alennukseen, jos ostat sarjalippuja tai aikarajoitettuja lippuja kuten 
esimerkiksi kuukausikortti jne.  
- Korttia et voi myöskään käyttää kursseihin, kilpailuihin tai muuhun ohjattuun toimintaan 
jota yritys järjestää. 
- Kortin voimassaolo päättyy välittömästi jos muutat pois Kemiönsaaresta. Ystävällisesti 
ilmoita Kemiönsaaren kunnan vapaa-ajantoimistoon (4260210) mahdollisesta muutosta.  
- Ilmoita Vapaa-ajantoimistoon välittömästi jos korttisi katoaa.   
- Kortin voimassaolo päättyy myös jos korttia käytetään väärin. Tällöin Kemiönsaaren kunta 
veloittaa aiheutuneet kustannukset kortin haltijalta. 
 
HUOM! Kortti on henkilökohtainen. Korttia ei saa lainata toiselle henkilölle. Ei edes omalle 
perheenjäsenelle.   
 
Kemiönsaaren vapaa-ajanyksikkö toivoo että kortti on hyödyllinen ja käytät sitä ahkerasti!   
 
  
Bosse Ahlgren 
Vapaa-aikatoimenjohtaja 
 


