
Hinnankorotus:  
kysymyksiä ja vastauksia

31.3.2019 ja sitä ennen tehdyt Hukka-jäsenyydet, 
yritysjäsenyydet ja perhejäsenyydet
Liikuntakeskus Hukka, Isokatu 

Miten jäsenyyksien hinta muuttuu?
31.3.2019 ja sitä ennen tehtyjen Hukka-jäsenyyksien, yrityshintaisten jäsenyyksien ja 
perhejäsenyyksien kuukausihinta nousee 2 eurolla 1. huhtikuuta 2019 alkaen. Mikäli jäsenyytesi 
hinta on tällä hetkellä esimerkiksi 64 euroa kuukaudessa, on se muutoksen jälkeen 66 euroa 
kuukaudessa, eli hinnankorotus on 3,1 %. 

Jos jäsenyytesi määräaikaiskausi on vielä käynnissä, korotus astuu voimaan vasta 
määräaikaiskautesi päätyttyä.

Mikäli jäsenyytesi on maksettu vuoden ennakkoon, saat  ennen määräajan päättymistä laskun 
seuraavasta jäsenvuodestasi. Laskussa on uusi vuosihinta, joka on 24 euroa (2 €/kk) nykyistä 
korkeampi. 

Korotus ei koske päiväajan jäsenyyttä tai HukkaJuniori-jäsenyyttä.

Uudet hinnat sis alv. 10 % Hinta nyt Uusi hinta    
Hukka-jäsenyys (12 kk) 64 €/kk 66 €/kk
Hukka-jäsenyys, 1 vuosi kerralla 690 €/vuosi 714 €/vuosi
Hukka-jäsenyys (3 kk, liittyminen 100 €) 69 €/kk 71 €/kk 
Perhejäsenyys (12 kk) 54 €/kk 56 €/kk 
Perhejäsenyys, 1 vuosi kerralla 580 €/vuosi 604 €/vuosi
Perhejäsenyys (3 kk) 59 €/kk 61 €/kk
Yritysjäsenyys (12 kk) 54 €/kk 56 €/kk 
Yritysjäsenyys, 1 vuosi kerralla 580 €/vuosi 604 €/vuosi 
Yritysjäsenyys (3 kk) 59 €/kk 61 €/kk
Päiväajan jäsenyys (12 kk)* 44 €/kk 44 €/kk 
Päiväajan jäsenyys, 1 vuosi kerralla* 470 €/vuosi 470 €/vuosi
Päiväajan jäsenyys (3 kk)* 49 €/kk 49 €/kk 
HukkaJuniori-jäsenyys* 44 €/kk 44 €/kk 
HukkaJuniori, ei-jäsenten lapset* 49 €/kk 49 €/kk
 
*Ei muutosta!



Mihin perustuu tieto 11,3 % hintojen noususta?
Tieto perustuu Tilastokeskuksen tammikuussa 2019 julkaisemaan elinkustannusindeksi-
taulukkoon, josta vertailtu vuosien 2010 ja 2018 indeksien keskiarvoja.

Elinkustannusindeksi 1951:10=100 -indeksi on aikasarja, joka kehittyy perusvuodeltaan uusimman 
kuluttajahintaindeksin mukaan. Elinkustannusindeksiä käytetään esimerkiksi vuokrasopimuksissa ja 
eräiden etuuksien, kuten lapsilisien ja eläkkeiden tarkistuksissa kompensoimaan rahan ostovoiman 
muutoksia. Elinkustannusindeksin etuna sopimuskäytössä on se, että lukusarja jatkuu katkeamatta 
myös silloin, kun kuluttajahintaindeksin sarjoihin tulee katkoksia indeksiuudistusten yhteydessä.

Tilastokeskuksen taulukko:  
https://www.stat.fi/til/khi/2019/01/khi_2019_01_2019-02-19_tau_003_fi.html

Miksi vanhojen jäsenten hintoja nostetaan?
Arvostamme äärimmäisen paljon Hukan pitkäaikaisia jäseniä. Siksi teemme kaikkemme, että 
kustannusten nousun aiheuttama korotus olisi nykyisille jäsenillemme mahdollisimman maltillinen. 
Vanhoilta jäseniltämme kuukausimaksu nousee enintään kahdella eurolla. Sen sijaan uudet 
jäsenhintamme nousevat viidellä eurolla kuukaudessa.

Miksi jäisin Hukkaan, kun ympärillä on mistä valita?
Liikuntapalveluiden monipuolisuuden ja joustavuuden suhteen ei ole Hukan voittanutta. 
Jäsenyydellä saat käyttöösi yhden maailman laajimmista liikuntakokonaisuuksista – Hukka 
Xpress -kuntosalien myötä ympärivuorokautisesti. 

Yli sata viikkotuntia ryhmäliikuntaa isoissa studioissa, kolme laadukasta kuntosalia, kattavat 
palloilukentät ja viihtyisät rentoutumistilat ovat vain osa pakettia. Jokainen Hukan yli 
viidestäkymmenestä ammattilaisesta haluaa myös aidosti olla parantamassa lähimmäistemme 
elämänlaatua liikuntapalveluidemme avulla. 

Haluamme tuoda sinun arkeesi enemmän elämää ja toivomme, että vahva sitoutumisemme 
ja käytössäsi olevat huikean monipuoliset liikuntamahdollisuudet pitävät sinut liikkumassa 
kanssamme.

Kuinka toimia?
Mikä tahansa jäsenyys
Muutos ei vaadi sinulta toimenpiteitä. Päiväajan jäsenyyden tai HukkaJuniori-jäsenyyden hinnat 
eivät muutu. Muut kuukausihinnat nousevat automaattisesti.

Toistaiseksi voimassaoleva jäsenyys
Hintojenmuutos ei vaadi sinulta mitään toimenpiteitä. Uusi hinta astuu voimaan automaattisesti 
1.4.2019 ja muuttuu automaattisesti joko e-laskutuksen kautta tulevaan huhtikuun jäsenlaskuun tai 
postitettavaan vuosimaksulaskuun. 

Mikäli haluat kuitenkin viivästyttää hinnankorotusta, voit uusia jäsenyytesi määräajan. Tämä 
tulee tehdä viimeistään 20.3.2019.



Määräaikainen jäsenyys
Mikäli jäsenyytesi määräaika on vielä voimassa, muutos ei kosketa sinua  ennen määräajan 
päättymistä.

Myös määräaikaisuuden voimassaollessa voit viivästyttää jäsenhinnan korotusta uusimalla 
jäsenyytesi määräajan. Tämä muutos tulee tehdä viimeistään 20.3.2019. Tällöin uusi 12 kuukauden 
määräaika lisätään nykyisen määräaikasi loppuun. 

Mikäli haluat jäsenyytesi päättyvän määräajan päättyessä, tulee sinun irtisanoa se viimeistään 
kalenterikuukautta ennen määräajan päättymistä.

Vuokrajäsenyys
Jäsenhintojen korotus astuu voimaan kaikkiin 31.3.2019 ja sitä ennen tehtyihin Hukka-jäsenyyksiin, 
yrityshintaisiin jäsenyyksiin ja perhejäsenyyksiin 1. huhtikuuta 2019 alkaen, vaikka jäsenyys olisikin 
vuokrattuna. 

Määräaikaisiin jäsenyyksiin hinnankorotus astuu voimaan vasta määräajan päätyttyä. Mikäli 
haluat viivästyttää hinnankorotusta vuodella, voit uusia jäsenyytesi määräajan. Tämä muutos 
tulee tehdä viimeistään 20.3.2019. Korotus ei koske päiväajan jäsenyyttä tai HukkaJuniori-jäsenyyttä.


