
Enonkosken kunta liikuntatalo (kuntosali ja sali) 

Avainkortin käyttöehdot 

Avainkortteja saa liikunnanohjaajalta, p. 044 345 3037. 

Avainkortilla kuntosalin käyttö on mahdollista päivittäin klo 5–23. Kello 23 jälkeen 

hälytysjärjestelmä aktivoituu, joten kuntosalilta tulee poistua ennen sitä. Mikäli hälytys 

menee päälle aukioloaikojen noudattamatta jättämisestä, seuraa siitä sakkomaksu 50 

euroa. 

Avainkortin vuosimaksu  

− enonkoskelaiselle 30 euroa 

− samassa taloudessa asuvat enonkoskelaiset: 1. kortti 30 €, seuraavat 15 €/kpl 

− ulkopaikkakuntalaiselle 90 euroa 

− 3 kuukauden kortti 40 euroa (esim. vapaa-ajan asukkaat) 

1.1.2020 alkaen:  

− Ryhmäkortti: sopimuksen mukaan 

1.1.2020 alkaen:  

− Paikkakunnalta kotoisin oleva, muualla asuva opiskelija: 50 €/vuosi 

Maksu laskutetaan kerran vuodessa. Vuosimaksuista kertyvä summa käytetään kuntosalin 

kunnossapitoon ja uudistamiseen. Mikäli käyttäjä ei maksa laskua eräpäivään mennessä, 

kunnalla on oikeus purkaa avainkortin käyttöoikeus päättymään heti. 

Avainkortti on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa toiselle henkilölle. Yhdistysten ja 

urheiluseurojen valmentajilla, vuorojen vetäjillä tms. on lupa käyttää omaa avainkorttiaan 

vuorolle osallistuvien kanssa.   

Salille ei saa tuoda ulkopuolisia ilman lupaa.   

Avainkortti on AINA näytettävä lukijaan salille tullessa. Kuntosalin käytöstä peritään 10 

euron suuruinen maksu, jos henkilöllä ei ole henkilökohtaista avainta tai sopimusta 

kuntosalin käytöstä.  

Kortin kadotessa on siitä ilmoitettava välittömästä liikunnanohjaajalle, p. 044 345 3037 tai 

kunnanviraston neuvontaan, p. 015 527 5500. Kiireellisissä tapauksissa pitää soittaa 

kunnan teknisen toimen päivystykseen p. 044 345 3010. 

Kadonneesta avainkortista veloitetaan 10 euroa.  

Asiakas vastaa kortin käytöstä ja siitä mahdollisesti johtuneista vahingoista. 

Kortin väärinkäytöstä Enonkosken kunta voi purkaa avainkortin käyttöoikeuden, jolloin 

asiakkaan käyttöoikeus päättyy heti. 

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kuntosalin yhteisiä sääntöjä ja henkilökunnan ohjeita. 

Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 10 %. 



KUNTOSALIN SÄÄNNÖT 

Jokainen kuntosalin käyttäjä on velvollinen pitämään kuntosalin järjestyksessä ja siistinä. 

Kuntosalilla käytetään aina sisäkenkiä. Avojaloin tai ulkojalkineilla harjoittelu on 

ehdottomasti kielletty. 

Ole huomaavainen muita käyttäjiä kohtaan ja pyyhi laite käytön jälkeen. 

Kuntosalin ikäraja on 15 vuotta. 12–14 -vuotiaat saavat käyttää kuntosalia aikuisen 

seurassa ja vastuulla. 

Jokainen kuntoilee oman kuntonsa mukaisesti ja on siitä vastuussa. Tapaturmien varalle 

jokainen on velvollinen itse huolehtimaan vakuutusturvasta.  

Sisätiloissa tupakointi ja päihteiden käyttö on kielletty. Sääntöä rikkovat voidaan poistaa 

salin tiloista.  

Kunta ei vastaa pukuhuone-, naulakko- tai muihin kuntosalin tiloihin jätetyistä tavaroista.  

Kuntosalin ovi pidetään aina lukittuna. Sähkölukituksen takia oven väliin ei saa jättää 

esineitä pitämään ovea auki.  

Illan viimeinen kävijä sammuttaa valot ja varmistaa, että kuntosalin ovi menee lukkoon. 

Kuntosaliin tutustumiskäynti ilmoitetaan hyvissä ajoin liikunnanohjaajalle.  

Asiaton oleskelu kuntosalilla on kielletty. 

Kuntosalilla on tallentava kameravalvonta, jolla tarvittaessa seurataan esim. avainkortin 

asianmukaista käyttöä.  

Kuntosalin käyttäjien tulee huomioida varatut kuntosalivuorot, jotka näkyvät liikuntatalon 

käyttövuoroissa. 

Enonkosken kunnalla on oikeus tehdä muutoksia näihin ehtoihin. Muutoksista tiedotetaan 

etukäteen hyvissä ajoin.  

 


