
Timmin käyttöehdot 

Rekisteröityminen 

Rekisteröityessään Timmi-ohjelmistoon käyttäjä antaa henkilökohtaisia tietoja, joita ovat esim. nimi, 

matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite ja henkilö-/Y-/rekisteritunnus ja sallii Ylitornion kunnan käyttää 

henkilötietoja määrätarkoituksiin, joita ovat esimerkiksi laskutus. 

Tiloja varanneille käyttäjille lähetetään sähköpostitse tietoa varauksista ja vuorojen muutoksista. 

Käyttäjien tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

 

Organisaation, esim. seuran edustajan rekisteröitymishakemus menee Ylitornion kunnan Timmi-käyttäjän 

käsiteltäväksi. Rekisteröitymisen hyväksymisestä lähetetään tieto hakijan ja maksajan sähköpostiosoitteisiin 

ja rekisteröitymisen hylkäämisestä vain hakijan sähköpostiosoitteeseen. 

Yksityishenkilö vastaa henkilökohtaisesti tekemiensä tilavarausten kustannuksista ja vuorolla tapahtuvasta 

toiminnasta, joten hänen tekemänsä rekisteröitymishakemus tulee automaattisesti hyväksytyksi. 

Rekisteröitymisen alaikäraja on 18 vuotta. Vuorojen käyttäjien tulee noudattaa tilan sääntöjä ja ohjeistuksia 

ja he ovat korvausvelvollisia vuorojen aikana tapahtuneissa tiloihin, välineistöön tai irtaimistoon 

kohdistuneissa tahallisissa vahingonteoissa. 

Varaukset 

Tilavaraukset ovat sitovia. 

Maksullisten tilojen varauksista peritään voimassaolevan hinnaston mukainen käyttökorvaus. 

Kuntotalon tilojen varaukset voi maksaa laskulla tai kuntotalolle käteisellä, hyväksytyillä liikunta- ja 

kulttuuriseteleillä tai Tyky Online- ja Smartum Saldo-maksuilla. (kts. tarkemmat tiedot alla). 

Varauksen voi perua itse omilla tunnuksilla klikkaamalla varausta ja ”peru varaus”- painiketta tai ottamalla 

yhteyttä timmi.varaus@ylitornio.fi. Varaajan tulee ilmoittaa varauskohtainen kävijämäärä joka kuukauden 

loppuun mennessä. Kaikista perumatta jätetyistä käyttämättömistä vuoroista peritään hinnaston mukainen 

maksu. Ylitornion kunnalla on oikeus peruuttaa ja muuttaa tehtyjä varauksia eikä niistä aiheudu Ylitornion 

kunnalle korvausvelvollisuutta missään olosuhteissa. 

Käyttöehtojen erityishuomiot Kuntotalon osalta 

Kuntotalon tiloja koskevat peruutukset tulee tehdä viimeistään 8h ennen varauksen alkamista tai muuten 

varauksesta peritään hinnaston mukainen maksu. 

Kuntotalon vakiovuorot 

Vakiovuorojen hakuaika alkaa kesäkuun alussa ja päättyy juhannuksena. 

Hakuajoista ilmoitetaan tarkemmin kevään aikana kunnan verkkosivuilla ja paikallislehdessä. 

Timmiin rekisteröityneet asiakkaat saavat tietoa hakuajoista myös sähköpostiinsa. 

Vakiovuorohakemusten on oltava perillä hakuajan loppuun mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta 

huomioon. 

Päätös vuorojen jaosta tehdään heinäkuun aikana ja hakija saa päätöksestä tiedon sähköpostiinsa. 

Kun vakiovuorot on jaettu, varauskalenteri avataan kaikille seuraavan heinäkuun loppuun saakka. 

Jos järjestöllä tai seuralla on useita varauksia (ryhmiä), jokaiselle niistä tehdään hakemus. 

Ylitornion kunnalla on oikeus peruuttaa ja muuttaa tehtyjä varauksia ja vakiovuoroja eikä siitä aiheudu 

liikuntatoimelle korvausvelvollisuutta missään olosuhteissa. 



Kuntotalon tilojen maksaminen Tyky-kuntoseteleillä, Tyky-Online 
maksuilla, Smartum liikunta- ja kulttuuriseteleillä sekä Smartum 
Saldo-maksuilla 

Kuntotalolla otetaan vastaan Tyky-kuntoseteleitä, Tyky-Online maksuja, Smartum liikunta- ja 

kulttuuriseteleitä sekä Smartum Saldo-maksuja. Myös osan maksuista voi suorittaa edellä mainituilla 

maksutavoilla, jolloin loppuosa maksetaan käteisellä. 

Mikäli maksu maksetaan edellä mainituilla maksutavoilla, tulee se mainita maksamisen yhteydessä. 

Maksaminen edellä mainituilla maksutavoilla on mahdollista ainoastaan henkilökohtaisesti Kuntotalolla, jossa 

tarkistetaan henkilöllisyys. Tyky-kuntoseteleillä, Tyky-Online maksuilla, Smartum liikunta- ja kulttuuriseteleillä 

tai Smartum Saldo-maksuilla ei voi maksaa perheenjäsenten maksuja. 

 


