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Hakijan henkilötiedot

Sukunimi Etunimet

Henkilötunnus Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Lähiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Hyväksyn matkakortin käyttöehdot ja Fölin matkaehdot sekä sitoudun noudattamaan niitä.

Päiväys Allekirjoitus

Matkaehdot ovat nähtävillä osoitteessa foli.fi sekä Fölin palvelupisteissä. Sitoudun todistamaan 
henkilöllisyyteni tarvittaessa.

Asiakaspalvelija täyttää

Matkakortin numero

Päivä, jolloin matkakortti on luvattu asiakkaalle:

Asiakaspalvelijan myyjänumero

Matkakortin käyttöehdot lomakkeen toisella sivulla. Fölin yleiset matkaehdot 
löytyvät nettisivuilta foli.fi
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Käyttöehdot

• Kortin voi ostaa Fölin palvelupisteistä.

• Korttipohjasta peritään maksu. Jos asiakas kadottaa kortin, hän saa uuden 
kortin välittömästi maksamalla uuden korttipohjan hinnan sekä käsittely-
maksun.

• Kortti on henkilökohtainen eikä asiakas saa luovuttaa sitä toiselle. 

• Kortin väärinkäyttö johtaa kortin sulkemiseen ja vähintään vuoden mittaiseen 
käyttökieltoon. Poisotetun kortin voi lunastaa käyttökiellon päättymisen 
jälkeen Kauppatorin Monitorista käsittelymaksua vastaan. 

Myöntämisperusteet

Turun seudun joukkoliikennelautakunnan 11.6.2014 pykälän 132 tekemän 
päätöksen mukaan Fölin vapaakortti myönnetään Suomen sotien rintamavete-
raaneille, miinanraivaajaveteraaneille ja henkilöille, jotka ovat palvelleet puolus-
tusvoimien hoitopaikoissa sairaanhoitotehtävissä vuosina 1939–1945. 

Vapaakortin saajan on oltava kirjoilla Turussa, Kaarinassa, Raisiossa,  
Naantalissa, Liedossa tai Ruskolla. 

Oikeus korttiin on osoitettava joillakin seuraavista tavoista:

• Rintamaveteraanit 
 •	 Tunnusleima erillisellä kortilla 
 •		 Erilliset kortit:  
  – valkoinen kortti (rintamasotilas) 
  – keltainen kortti (rintamatunnus) 
  – sininen kortti (naiset/rintamapalvelustunnus) 
 •		Kuvallinen Kela-kortti, jos siinä on R-kirjain

• Miinanraivaajaveteraanit 
 • Miinanraivaajakilta ry:n nimilista

• Sairaanhoitotehtävissä puolustusvoimien hoitopaikoissa vuosina  
1939–1945 
 • Sota-arkiston antama todistus sota-aikaisesta palveluksesta Puolustus- 
  voimien hoitopaikassa (1998 tai uudempi)

Turun kaupunki
Kaupunkiympäristötoimiala
Seudullinen joukkoliikenne
PL 355
20101 Turku

Palvelupaikat:
Kauppatorin Monitori, Turku
Yhteispalvelu Monitori, Skanssi
Palvelupiste, Kaarina
Palvelupiste, Piikkiö

Kaupungin palvelupiste, Raisio
Kaupungintalon asiointipiste, Naantali
Asiointipiste, Lieto
Ruskon pääkirjasto, Raisio

joukkoliikenne@turku.fi
www.foli.fi
www.turku.fi

mailto:joukkoliikenne%40turku.fi?subject=
https://www.foli.fi/
https://www.turku.fi/

	Tyhjennä lomake: 
	Tulosta lomake: 
	Sukunimi: 
	Henkilötunnus: 
	Etunimet: 
	Puhelinnumero: 
	Sähköpostiosoite: 
	Päiväys: 
	Lähiosoite: 
	Postinumero: 
	Postitoimipaikka: 
	Allekirjoitus: 
	Valintaruutu1: Off
	Asiakaspalvelijan myyjänumero: 
	Päivämäärä: 
	Matkakortin numero: 
	Käyttöehdot: 
	Asiakaspalvelija täyttää: 


