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113§ UUDEN KUNTOSALIN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

 

Valmistelija ja esittelijä: sivistystoimenjohtaja Pia Kokko 

etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi puh. 050 543 9522  

 

 

Kunnassa on käytössä järjestyssäännöt, jotka on tarpeen päivittää uuden 

kuntosalin käyttöönoton myötä. Voimassa olevia järjestyssääntöjä on syytä 

päivittää, koska vanhat järjestyssäännöt eivät huomio kaikkia tarvittavia 

asioita. Lisäksi järjestelmät ovat kehittyneet, ja esimerkiksi avainseurannan 

kautta on mahdollista seurata kävijöitä eikä perinteistä vihkoseurantaa enää 

tarvita. Lapinjärven kunta on savuton kunta, minkä mukaisesti tupakointi ei 

ole sallittua kuntosalien vieressä tai edustalla. Uudet järjestyssäännöt on 

tarkoitus saattaa koskemaan sekä uutta että vanhaa kuntosalia. 

 

Kuntosalin voimassa olevat järjestyssäännöt 

 

Kuntosalin ikäraja on 15 vuotta. 

Alle 15 -vuotiaat voivat tulla kuntosalille huoltajan tai valmentajan (yli 18 

v.) seurassa. 

Kuntosalilla kävijöitä pyydetään kirjoittamaan oma nimensä vihkoon kävi-

jäseurantaa varten. 

Harjoittelu kuntosalilla tapahtuu omalla vastuulla. 

Tapaturmien välttämistä varten tutustuthan huolellisesti kuntosalivälineis-

töön, ennen kuin aloitat harjoittelun. 

Jokainen kuntosalin käyttäjä vastaa asianmukaisesta toiminnasta ja siitä, et-

tä käyttöohjeita noudatetaan. 

Pidäthän kuntosali siistinä. Jätä kuntosali yhtä siistiksi kuin se oli tulles-

sasikin. 

Kaikki välineet pyydetään palauttamaan paikoilleen käytön jälkeen. 

Rikkinäisistä välineistä pyydetään ilmoittamaan vikailmoituslistassa ole-

vaan numeroon. 

Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö on kuntosalin tiloissa kielletty. 

Tupakointi on sallittu vain ulko-oven vieressä olevalla tupakointipaikalla. 

 

Kuntosalien uudet järjestyssäännöt 

 

Kuntosalin ikäraja on 15 vuotta. 13–14-vuotiaat voivat harjoitella huoltajan 

tai valmentajan ohjauksessa. 

Käytä kuntosalilla vain sisäkenkiä. 

Laita käyttämäsi painot paikalleen. 

Nouse laitteesta tauon ajaksi. 

Jos hikoilet paljon, niin pyyhi laitteet käyttösi jälkeen. 

Harjoittelu kuntosalilla tapahtuu omalla vastuulla. Jokainen kuntosalin 

käyttäjä vastaa asianmukaisesta toiminnasta ja siitä, että ohjeita noudate-

taan. Tapaturmien välttämistä varten tutustu huolellisesti kuntosalivälineis-

töön, ennen kuin aloitat harjoittelun. 

Älä tuo särkyviä juoma- ja pesuainepulloja puku-, pesu- ja kuntosalitiloihin. 
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Päihtyneenä esiintyminen, päihteiden hallussapito ja käyttö sekä tupakointi 

ja nuuskaaminen on kielletty kaikissa tiloissa. 

Wc-, peseytymis- ja pukeutumistiloissa kuvaaminen on kielletty (Rikoslaki 

24 luku 6 §). 

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla tavalla käyttäytyminen on laitonta ja 

kiellettyä (Rikoslaki 17 luku 21 §). 

Häiritsevä ja uhkaava käyttäytyminen on kielletty. 

Muiden henkilöiden fyysistä tai psyykkistä koskemattomuutta ei saa louka-

ta. 

Kiusaamista ei sallita. 

Tarttuvia tauteja sairastavien tulee välttää kuntosalilla käyntiä. 

Puku- ja pesutiloissa ei saa ajella ihokarvoja tai värjätä hiuksia. 

Kuntosalissa järjestettävän ohjatun ryhmäliikunnan järjestämisestä tulee ol-

la yhteydessä etukäteen kunnan asiointipisteeseen. 

 

Järjestyssääntöjen rikkomisesta, ohjeiden noudattamatta jättämisestä, lait-

tomasta toiminnasta tai huonosta käytöksestä voi seurata määräaikainen 

käyttökielto. Asiakkaalle ei korvata käyttökiellon aikana vanhentuvia käyn-

tikertoja. 

 

Jos havaitset sääntöjen rikkomista, ohjeiden noudattamatta jättämistä, huo-

noa käytöstä tai laitevikoja, ilmoita siitä kunnan asiointipisteeseen kun-

ta@lapinjarvi.fi . 

 

Mukavia ja turvallisia liikuntahetkiä! 

 

 

 

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää 

-hyväksyä uudet kuntosalien järjestyssäännöt esityslistan teks-

tin mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

Otteen oikeaksi todistaa 

 

 

 

Pia Kokko, sivistystoimenjohtaja 
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