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Pornaisten kuntosalin kulkulupaa koskevat säännöt & ohjeet 
 

 

KULKU 
Avaimena toimii muovinen lätkä, jolla kuitataan sisäänmeno ovilukijaan. Usean ihmisen 
mennessä samalla kertaa sisään ei kaikkien tarvitse kuitata. Sisään ei saa kuitenkaan 
missään tapauksessa päästää henkilöä, jolla ei kulkulupaa ole tai hän ei ole osallistu-
massa joukkue- tai ryhmäliikuntaan. Poistuessa ovi aukeaa napista ja kuittausta ei tarvita. 
 
Ovea ei saa missään tapauksessa jättää auki ja ryhmän on huolehdittava salille tulosta 
mahdollisimman samanaikaisesti. Turvallisuuden vuoksi ulko-oven eteen ei saa mis-
sään olosuhteissa jättää ajoneuvoa. 
 
KUNTOSALI 
Jokainen lätkä on ohjelmoitu erikseen. Täysi-ikäisten käyttäjien kuntosalin käyttöaika on 
ohjelmoitu ma-pe klo 15.30 – 22.00 ja la-su klo 9.00 – 22.00 väliseksi ajaksi. Alle 18 -
vuotiaiden käyttöaika on ohjelmoitu ma-pe klo 15.30 – 21.30 väliseksi ajaksi. Ikäraja kulku-
luvan saamiseksi on 16 -vuotta. Salilta tulee poistua joka ilta viimeistään klo 22.30 
mennessä. 
 
 
KAMERAVALVONTA 
Kulunvalvontajärjestelmän lisäksi alueella on tallentava kameravalvonta.  
 
 
VÄÄRINKÄYTÖKSET 
Jos kulkulupaa käytetään väärin luovuttamalla, lainaamalla tai päästämällä henkilö sisään, 
jolla kulkulupaa ei ole, kulkulupa peruutetaan ja se on palautettava välittömästi vapaa-
aikatoimistoon. Mikäli käyttäjällä on suorittamattomia laskuja Pornaisten kunnalle, kulkulu-
pa evätään ja avain suljetaan. Avaimen voi saada taas käyttöönsä, kun maksut on suori-
tettu 
 
 
MAKSUT 
 
Kuntosalimaksut ovat voimassa 30.8.2021 alkaen ja ne ovat aikuisilta 87€/kausi ja alle 18 -
vuotiailta 43,50 €/kausi. Kevätkausi alkaa aina 1.1. ja päättyy 30.6. Syyskausi alkaa 1.7. ja 
päättyy 31.12. Vapaa-aikatoimi laskuttaa kuntosalin käytöstä etukäteen. Kevätkauden las-
kut tulevat maksettaviksi helmikuussa ja syyskauden laskut elokuussa. Kuntosalimaksujen 
porrastukset löytyvät vapaa-aikatoimen sivuilta osoitteesta www.pornainen.fi (vapaa-aika – 
kuntosali). Porrastukset koskevat vain uusia käyttäjiä. Kuntosalimaksut peritään auto-
maattisesti seuraavalla kaudella, jos avainta ei ole ennen kauden alkua palautettu tai 
ilmoitusta lopettamisesta tehty. Kuntosalimaksuja ei hyvitetä jälkikäteen, jos käytön 
lopettamisesta ei ole tullut tietoa.  
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KULKULUPA HÄVIÄÄ JA RIKKOUTUU 
Rikkoutuneesta tai hävinneestä kulkuluvasta peritään 20€. 
 
LISÄOHJEET 
 
Liikuntatiloihin saa mennä vain lattiaa värjäämättömissä sisäkengissä.  
Liikuntasalivuoron vastuuhenkilö huolehtii siitä, että liikuntasalissa on vain ryhmään kuulu-
via jäseniä ja vuorolla käytetään vain liikuntatoimintaan tarkoitettuja tiloja.  
 
 
Jos salissa havaitaan tapahtuneen ilkivaltaa tai vuorolla hajoaa vahingossa jotain, on siitä 
ilmoitettava viipymättä virka-aikoina tekniselle isännöitsijälle:040 558 29697 ja virka-ajan 
ulkopuolella päivystävään numeroon: 0405272016. 
 
Olen lukenut kulkulupaa ja kulunvalvontajärjestelmää koskevat ohjeet ja ymmärtä-
nyt ne. Kuittaamalla kulkuluvan olen sitoutunut noudattamaan niitä ja sitoudun kor-
vaamaan Pornaisten kunnalle ohjeissa määrätyt taksat ja mahdolliset sanktiot. 
 
Salivuorojen peruutukset ovat luettavissa vapaa-aikatoimen sivuilta osoitteessa 
www.pornainen.fi kohdassa salivuorot. Kaikesta liikunta- ja kuntosaliin liittyvistä asioista 
saa lisätietoja vapaa-aikatoimistosta. 
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