
Enontekiön kunnan Hetan kuntosalin käyttö 
 

Hyvää kuntosalietikettiä noudattamalla voimme jokainen omalta osaltamme varmistaa kaikille 

kuntosalikävijöille mukavan, tehokkaan ja turvallisen harjoittelun. 

Kuntosalin käyttö on mahdollista päivittäin klo. 06.00-22.00, pl. maanantai, keskiviikko ja perjantai, 

jolloin kuntosalin siivoukselle on varattu aika 07.00-08.00. Kuntosalin ikäraja on 15 vuotta. 13-14 

vuotiaat saavat harjoitella kuntosalilla ainoastaan vanhempansa tai 18 vuotta täyttäneen 

perheenjäsenen/valmentajan seurassa. Turvallisuussyistä lapset eivät saa harjoitella/oleskella 

kuntosalilla. Asiaton oleskelu kuntosalilla on kielletty. 

Avainkortti on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa toiselle henkilölle.  

 Salille ei saa päästää ulkopuolisia ilman lupaa 

 Avainkorttia on käytettävä aina salille tullessa 

 Kortin kadotessa on siitä viipymättä ilmoitettava kortin luovuttaneelle taholle 

Kadonneesta avainkortista veloitetaan 10 euron maksu 

 Asiakas vastaa kortin käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista 

 Tutustu kuntosalilta löytyvään kuntosalin turvallisuusasiakirjaan. 

 

Kuntosalin säännöt: 

 Käyttäjä sitoutuu noudattamaan salin käytön yhteisiä sääntöjä  

 Jokainen kuntosalin käyttäjä on velvollinen pitämään salin järjestyksessä ja siistinä 

 Palauta aina painot ja välineet omille paikoilleen 

 Kuntosalilla käytetään aina sisäkenkiä. Avojaloin tai ulkojalkineilla harjoittelu on 

ehdottomasti kielletty 

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

 Ole huomaavainen muita käyttäjiä kohtaan ja pyyhi laite tarvittaessa käytön jälkeen.  

(Käytä salin reunasta löytyvää valmista puhdistusainetta) 

 Käytä treenipyyhettä, jos hikoilet paljon. Käytä aina puhtaita kuntoiluvaatteita 

 Älä jää istumaan laitteisiin sarjojen välillä, vaan tee tilaa muille kuntosalin käyttäjille 

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

jokainen on velvollinen itse huolehtimaan vakuutusturvasta 

 Tupakointi ja päihteiden käyttö sisätiloissa ja kuntosalin läheisyydessä on kielletty 

 Ilmoita rikkoutuneesta laitteesta tai muusta liikuntavälineestä hyvinvointiohjaajalle 

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

esineitä pitämään ovea auki 

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

 Kuntosalin käyttäjien tulee huomioida varatut kuntosalivuorot, jotka näkyvät salin 

käyttövuoroissa. Koulupäivän aikana koululla on kuntosalin käyttöön etuoikeus. 

 Enontekiön kunnalla on oikeus tehdä muutoksia näihin ehtoihin. Muutoksista tiedotetaan 

etukäteen hyvissä ajoin 



 

 

Kuntosalin hinnasto: 

Enontekiöläinen, vuosimaksu 35€ 

Samassa taloudessa asuvat Enontekiöläiset, 
vuosimaksu 

Ensimmäinen kortti 35 €, seuraavat 20 € 

Ulkopaikkakuntalainen, vuosimaksu 85  € 

Paikkakunnalta kotoisin oleva, muualla asuva 
opiskelija, vuosikortti 

50 € 

3 kuukauden kortti (esim. vapaa-ajan asukas) 40 € 

Kertamaksu  5 € 

Ryhmävuoro (5 - 15 hlöä) Sopimuksen mukaan 

 

Maksu tapahtuu laskulla. Laskutus kuukauden maksuajalla. Mikäli käyttäjä ei maksa laskua 

eräpäivään mennessä, kunnalla on oikeus purkaa avainkortin käyttöoikeus päättymään heti. 

Hinnat sisältävät 10% arvonlisäveron. 

 

 


