
KARKKILAN KUNTOKÄRPÄNEN OY; SÄÄNNÖT 

1. Kärpäslätkällä pääsee kuntoilemaan klo 04:30-24:00 välisenä aikana. Kuntosalin tiloihin pääsee sisään klo 

23:00 saakka ja ulkona on oltava viimeistään 24:00, jolloin hälytys kytkeytyy päälle. Mahdollisesti 

aiheutetun hälytyksen kustannuksista vastaa hälytyksen aiheuttaja. 

2. Kärpäslätkä on lisäpalvelu, eikä se kuulu automaattisesti Jäsenyyteen, kk-korttiin tai 10-korttiin. Mikäli 

asiakas haluaa itselleen Kärpäslätkän, maksaa se erikseen 50€. 

3. Asiakaspalvelun henkilöstö arvioi jokaisen asiakkaan kohdalla kärpäslätkän luovutusta, mm 

luotettavuutta käyttää Kärpäslätkää. Sitä ei luovuteta henkilölle, jota on syytä epäillä mahdollisista 

väärinkäytöksistä Kuntokärpäsessä tai taidottomuudesta käyttää kuntosalilaitteita. Tällä turvataan 

asiakkaittemme turvallisuus ja miellyttävät liikuntahetket. 

4. Kärpäslätkä on henkilökohtainen. Sillä ei saa päästää kuntosalille muita henkilöitä. 

5. Kärpäslätkä näytetään ulko-oven oikealla puolella olevaan mustaan lukijaan, jolloin lukko / ovi aukeaa. 

Ovi on auki pienen hetken.  

6. Asiakaspalvelun ollessa suljettu, varmista, että ovi menee lukkoon sekä tullessa, että lähtiessä. 

7. Jätä arvoesineet kotiin tai lukolliseen kaappiin harjoittelun ajaksi. Kaapin avaimia ei saa viedä kuntosalin 

ulkopuolelle. Karkkilan Kuntokärpänen Oy ei vastaa asiakkaiden omaisuudesta pukuhuoneissa tai 

harjoittelutiloissa. 

8. Kuntosalin irtaimistoa ei saa viedä kuntosalin ulkopuolelle. 

9. Jos asiakas tahallisesti vaurioittaa kuntokeskuksen kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, on hän velvollinen 

korvaamaan vahingon täysmääräisesti. 

10. Lapset eivät saa liikkua kuntosalilla, lukuun ottamatta ohjattuja lasten tunteja ja lapsiparkkia.  

11. Jos lähdet salilta viimeisenä, sammuta valot, musiikkilaitteet ja aerobiset laitteet. 

12. Yleinen siisteys ja järjestyksen ylläpito kuuluu jokaisen salia käyttävän velvollisuuksiin. Tavarat tulee olla 

järjestyksessä, palauta ne aina sinne mistä olet ottanutkin. Roskat roskikseen. Mikäli huomaat 

väärinkäytöstä, ilmoita asiasta asiakaspalveluun. 

13. Käytä aina asianmukaista urheiluvaatetusta ja sisäjalkineita. Pelkillä sukilla, paljain jaloin tai ilman paitaa 

liikkuminen on kielletty. 

14. Kuntokeskuksen asiakkailta odotetaan yleisesti siisteyttä ja hyviä tapoja. 

15. Mahdollisen hätätilanteen sattuessa soita 112 tai Karkkilan Vartiointipalvelu, jonka numero löytyy 

tuulikaapista hälytyslaitteesta. 

16. Mikäli kärpäslätkän käyttäjä ei noudata sääntöjä ja ohjeita, tai muutoin käyttäytyy hyvien tapojen 

vastaisesti, kärpäslätkän ja kuntosalin oikeus perutaan välittömästi. Tällöin jo suoritettuja maksuja ei 

makseta takaisin. 

17. Yksityistiloissamme on käytössä tallentava kameravalvonta. 

18. Mikäli Kuntokärpäsen aktiivinen asiakasmäärä on yli 400, voi Kuntokärpänen kieltäytyä ottamasta uusia 

asiakkaita, kunnes asiakaspaikkoja vapautuu. Tällä taataan miellyttävä kuntoilukokemus, pääsy 

ryhmäliikuntatunneille ja riittävä tila kuntosalilla kaikille maksaville asiakkaille. 


