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ORIMATTILA AREENAN JA VUORENMÄEN KUNTOSALIN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT  

 

Kuntosali on avoinna erikseen ilmoitetun aukioloajan mukaisesti. Kuntosalin ulko-ovi menee kiinni puoli 

tuntia ennen sulkeutumista. 

 

Huom! Ohjattujen kuntosaliryhmien aikana painopakallinen puoli on suljettu.  

 

Kuntosalia varten tarvitset pääsyyn oikeuttavan rannekkeen, jonka voit ostaa Orimattila Areenan 

lipunmyynnistä. Kertarannekkeen voit ostaa vain uimahallin aukioloaikoina uimahallin lipunmyynnistä. 

Kertaranneke on palautettava käynnin jälkeen uimahallin kassalle tai muuhun sille osoitettuun paikkaan. 

 

Sarjatuotteet ovat voimassa vuoden ostopäivästä. Kuukausituotteet oikeuttavat käyttämään kuntosalia 

yhden kerran päivässä. Sarja- ja kuukausituotteet ovat henkilökohtaisia. Alennuksen oikeuttava 

kortti/todistus on esitettävä kassalla, jolloin myös henkilöllisyys on pystyttävä todentamaan. 

 

JÄRJESTYS JA SIISTEYS 

Jokainen kuntosalin käyttäjä on velvollinen pitämään kuntosalin järjestyksessä ja siistinä oman käyttönsä 

jälkeen. Suuret painot ja asetukset on syytä poistaa kuntosalivälineistä oman käytön jälkeen ja palauttaa 

irtopainot niiden säilytyspaikoille. 

 

VASTUUT 

Jokainen kuntosalin käyttäjä kuntoilee oman kuntonsa mukaisesti ja on siitä itse vastuussa. Tapaturmien 

varalle jokainen on velvollinen itse huolehtimaan tarvitsemastaan vakuutusturvasta. 

 

Jokainen kuntosalin kulkurannekkeen omistaja on vastuussa siitä, että hän säilyttää kulkurannekkeensa niin, 

että siitä ei seuraa järjestyssääntörikkomuksia. Jokainen vastaa omalla rannekkeellaan tehdyistä 

sisäänpääsyistä sekä niiden seuraamuksista. Ilmoita kulkukortin katoamisesta välittömästi uimahallin 

lipunmyyntiin. 

 

10–15-vuotiaan harjoitellessa kuntosalilla, mukana täytyy olla aikuinen vastuuhenkilö, joka vastaa nuoren 

turvallisesta harjoittelusta ja salin asiallisesta käytöstä. Alle 10 –vuotiailta kuntosali on kielletty. 

 

Kuntosalin käyttäjää pyydetään ilmoittamaan kuntosalilla havaitsemansa viat ja puutteet, ilkivallan, häiriöt 

ynnä muut liikuntapalveluihin sähköpostitse liikunta@orimattila.fi.  

 

Kuntosali on vain kuntoilua varten ja kaikki muu toiminta on kielletty kuten asiaton oleskelu. Ilman 

kuntosalin voimassa olevaa kulkuoikeutta sisään pyrkiviä ei saa päästää kuntosaliin.  

 

Päihteiden- / huumausaineiden käyttö tai niiden vaikutuksen alaisena oleminen tiloissa on kielletty. 

Kuntosalilla ei saa ruokailla tai syödä eväitä. 

 

Liikuntapalvelut eivät vastaa kuntosalin tiloissa varkauden johdosta tai muulla tavoin hukkaan joutuneista tai 

vaurioituneesta yksityisomaisuudesta.  

 

KÄYTTÄYTYMINEN 

Jokainen kuntosalin käyttäjä on velvoitettu kunnioittamaan ja ottamaan huomioon muut kuntosalin käyttäjät 

ja toimimaan niin ettei aiheuta häiriötä kuntosalilla tai ulkopuoliselle taholle. 

 

SÄÄNTÖJEN RIKKOMINEN 

Toistuvien sääntöjen rikkomisesta voi seurata määräaikainen porttikielto ja mahdollisen ilkivallan tekijä 

joutuu edesvastuuseen sekä korvausvelvollisuuteen. 


