
ORIPÄÄN KUNTOSALIN SÄÄNNÖT  
 
1. Jokainen kuntosalin käyttäjä on velvollinen pitämään kuntosalin järjestyksessä ja siistinä.  
 
2. Kuntosalilla käytetään aina sisäkenkiä. Avojaloin tai ulkojalkineilla harjoittelu on ehdottomasti 

kielletty. 
 

3. Ole huomaavainen muita käyttäjiä kohtaan ja pyyhi laite käytön jälkeen. 
 
4. Kuntosalin ikäraja on 15 vuotta. 12 - 14 -vuotiaat saavat käyttää kuntosalia vanhempiensa 

seurassa ja heidän vastuullaan.  
 
5. Käyttäjät eivät saa varata yhtä laitetta pitkäksi aikaa, vaan laite vapautetaan sarjojen välissä 

muiden käyttöön. 
 

6. Vapaiden painojen laittaminen lisäpainoksi pakallisiin laitteisiin on ehdottomasti kielletty, 
samoin vapaiden painojen vieminen pois vapaapainoalueelta. 
 

7. Jokainen kuntosalin avain on henkilökohtainen ja tarkoitettu vain käyttömaksun maksaneen 
käyttöön. Avaimia ei myönnetä yhdistysten käyttöön. Avaimen haltija on vastuussa siitä, että 
hän säilyttää ja luovuttaa avaimensa niin, että siitä ei seuraa järjestyssääntörikkomuksia. 
Ilmoita avaimen katoamisesta välittömästi Oripään vapaa-aikatoimeen, puh. 040 1977 293. 
 

8. Avainpantti maksu 30€. Avaimen panttimaksu palautetaan käyttäjällä sillä edellytyksellä, että 
viimeisestä avaimen käyttökerrasta on kulunut korkeintaan kaksi vuotta. 
 

9. Kaikkia kuntosalin käyttäjiä pyydetään merkitsemään kuntosalilla havaitsemansa viat ja 
puutteet, ilkivallan, häiriöt yms. vikailmoitusvihkoon. Kiireellisissä tapauksissa pitää soittaa 
kunnan tekniseen päivystykseen puh. 0500 741 676. 
 

10. Jokainen kuntosalin käyttäjä on velvoitettu kunnioittamaan muita, ottamaan huomioon muut 
kuntosalin käyttäjät ja toimimaan niin ettei aiheuta häiriötä kuntosalilla tai ulkopuolisille 
esimerkiksi liian äänekkäällä musiikin kuuntelulla. Kuntosalilla häiritsevästi käyttäytyvä 
henkilö/henkilöt poistetaan tilasta. 
 

11. Jokainen kuntosalin käyttäjä kuntoilee oman kuntonsa mukaisesti ja on siitä itse vastuussa. 
 
12. Kuntosali on tarkoitettu kuntoiluun ja kaikki muu toiminta, kuten asiaton oleskelu, on kielletty.  

 

13. Tupakointi, päihteiden käyttäminen ja purukuminen syöminen kuntosalilla on ehdottomasti 
kielletty.  

 
14. Kuntoiluaika päättyy joka päivä tasan kello 22.00 (jos muuta ei ole ilmoitettu), jolloin 

viimeisenkin kuntoilijan on poistuttava tiloista. Hälytysjärjestelmä aktivoituu klo 22 jälkeen. 
Mikäli hälytys menee päälle ja se johtuu aukioloaikojen noudattamatta jättämisestä, seuraa 
siitä sakkomaksu 50 €.  

 



15. Kuntosalin ovi pidetään aina lukittuna. Illan viimeinen kävijä sammuttaa valot ja varmistaa, 
että kuntosalin ovi menee lukkoon. 
 

16. Kunta ei vastaa pukuhuone-, naulakko-, tai muihin kuntosalin tiloihin tuoduista ja jätetyistä 
vaatteista, tavaroista, arvoesineistä yms. 
 

17. Kuntosalin sääntöjen rikkominen voi johtaa käyttöoikeuden menetykseen ja ilkivallan tekijä 
joutuu edesvastuuseen sekä korvausvelvollisuuteen. 
 

18. Kunta tarkistaa kuntosalin käyttömaksut vuosittain. 

 


