
 

 

Kuntosalisopimus 

Kuntokulma on esteetön kuntosali ja sopii omatoimiseen käyttöön liikuntarajoitteiselle. 

Kuntosalilaitteet perustuvat paineilmatekniikkaan ja ovat helppokäyttöisiä ja turvallisia.  

 

1. Sali on käytössä kaikkina viikonpäivinä asiakkaan valinnan mukaisesti joko klo 7-12, klo 12–17 

tai klo 17–21.   

2. Kuntosalille kuljetaan aina omalla kulkutunnisteella, joka on henkilökohtainen ja voimassa 

valitulla ajalla.  Kannattaa huomioida, että liikuntatilassa saattaa kokoontua ryhmiä. 

3. Salimaksu suoritetaan Kotokartanosäätiön tilille FI86 2070 3800 0400 37 etukäteen  joka 

kuukauden 1. päivään mennessä. Maksun laitetaan viitteeksi 1232. Maksusta ei lähetetä 

erillistä laskua.  

4. Asiakas saa sopimuksen tehdessään käyttöönsä kulkutunnisteen, mistä maksaa 10 € pantin.  

5. Kuntosalisopimus on voimassa toistaiseksi. Tilapäisten harjoittelutaukojen / 

poissaolokuukausien ilmoittaminen on tehtävä edellisen kuukauden viimeiseen päivään 

mennessä. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai tekstiviestillä. 

6. Irtisanominen tehdään samoin edellisen kuukauden viimeiseen päivään mennessä 

henkilökohtaisesti Puistonkulmassa ja samalla palautetaan kulkutunniste, jolloin asiakkaalle 

palautetaan 10 € panttimaksu.  

7. Jokainen uusi asiakas käy läpi laiteopastuksen, jotta omatoiminen harjoittelu on 

mahdollisimman turvallista ja mukavaa jatkossa. 

8. Asiakas voi halutessaan sopia ohjaajan kanssa ajan kuntosaliohjelman laatimiseen tai/ja 

tarpeen mukaan lisäohjaukseen. Ohjausajat varataan salilla olevasta varauslistasta. 

9. Liikuntaa aloittelevan olisi hyvä käydä lääkärissä ennen harjoittelun aloittamista. 

10. Kuntokulmassa jokainen liikkuu omalla vastuullaan. Henkilökohtainen tapaturmavakuutus on 

suositeltava. 

11. Kuntokulmassa on pukuhuoneet naisille ja miehille sekä yhteinen wc. Suihkua ei ole. 

12. Kuntokulmassa liikutaan sisäjalkinein. Ulkokengät jätetään sisääntulon kenkälokeroihin. 

13. Asiakas on velvollinen kirjoittamaan salilla olevaan viestivihkoon havaitsemansa puutteet, 

laiteviat tai muut poikkeavat tilanteet. 

14. Asiakas pyyhkii harjoittelun päätteeksi laitteet siihen varatuilla välineillä. Laitteiden vastukset 

palautetaan 0-asentoon heti käytön jälkeen. Jokainen käyttäjä huolehtii omalta osaltaan salin 

siisteydestä. 

15. Jokainen kulkee salille omalla kulkutunnisteella.  Asiakas ei saa päästää kuntosalille 

ulkopuolisia eikä toisia salin käyttäjiä. Ovea ei saa jättää esimerkiksi kiilalla auki asentoon. 

16. Salille tullessaan ja salilta lähtiessään asiakas huolehtii, että ovi lukkiutuu perässä. 

17. Kuntokulmassa on tallentava kameravalvonta. Murtohälytysjärjestelmä kytkeytyy päälle klo 

21 jälkeen ja on päällä klo 7.00 saakka. Lisäksi salissa on vartiointiliikkeelle kutsupainike, mitä 

käytetään, jos asiaton henkilö pääsee kuntosalitiloihin. 
 

 



 

 

Valitsen kuukausiasiakkuuden 

□ klo 7-12 22€ _____________________________________________________ 

□ klo 12-17 22€____________________________________________________  

□ klo 17-21 20€____________________________________________________ 

 

Valitsen 10-kerran kortin, voimassa 3 kk, 35€  __________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

□ klo 7-12    □ klo 12-17      □ klo 17-21 

 

Kulkutunnisteen numero _____________________________________________ 

 

Nimi:__________________________________________________________________ 

Syntymävuosi:___________________________________________________________ 

Osoite:_________________________________________________________________ 

Puhelinnumero:__________________________________________________________ 

 

Annan suostumukseni tietojeni tallentamiseen sekä asiakkuuteeni liittyviin  

yhteydenottoihin.*  

Olen tutustunut Kuntokulman käytäntöihin ja liikun kuntosalilla omalla vastuullani. Sopimuksia on 

tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, toinen käyttäjälle ja toinen Kuntokulmalle.  

 

Paikka   Aika / 20 _______ 

 

Asiakkaan allekirjoitus      

 

Kuntokulman allekirjoitus__________________________________________________ 

 

Panttimaksu vastaanotettu____________________Palautettu_______________________  

*Kotokartanosäätiö ylläpitää kuntosaliasiakkaista kulunvalvonnan asiakasrekisteriä ACT365:n tietokannassa 

sekä Tavoittaja.fi -palvelussa. Lisäksi pidetään sähköistä ja manuaalista asiakasrekisteriä laskutusta ja 

kuntosalisopimusta varten. Sähköinen rekisteri on talletettu Kotokartanosäätiön palvelimelle ja 

manuaaliset rekisterit säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietoja ei luovuteta 

kolmansille osapuolille.  Lisätietoja sopimusasioissa Puistokulmasta puh.  045 3421551 tai 050 5122755 


