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KULKUKORTTIEN KÄYTTÖEHDOT 
Ajankohtaiset lisätiedot ja hinnat aina osoitteessa: www.pirkkala.fi/kuntosali 

 

Ostaessasi kulkuluvan sitoudut noudattamaan kuntosalin ja vapaa-aikakeskuksen sääntöjä. 

Tiloissa on tallentava videovalvonta. 

 

 KAIKKI KULKUKORTIT OVAT AINA HENKILÖKOHTAISIA 

 

 LEIMAA KULKUKORTTISI PUKUHUONEEN OVEN LUKIJASSA 

AINA MENNESSÄSI KUNTOSALILLE 
 

Osta ja lataa henkilökohtainen kulkukortti Pirkkalan vapaa-aikakeskuksen asiakaspalvelusta. 

Kuntosalia voi käyttää muilla kuin kertamaksuilla tai arkipäiviin rajatuilla kulkuluvilla joka päivä 
klo 6–23. Katso ajankohtaiset poikkeukset suljettujen ryhmien ja aukioloaikojen osalta erikseen. 

Kulkukortti on leimattava pukuhuoneen oven lukijaan jokaisella käyntikerralla riippumatta 

siitä, onko pukuhuoneen ovi jo valmiiksi auki. Asiakaspalvelun ollessa kiinni rakennukseen 

kuljetaan leimaamalla kulkukortti ensin ulko-oven vasemmalla puolella olevassa lukijassa. 

 

Kulkukorttia on luvallista käyttää omatoimisesti vain kuntosalille kulkuun ja tilojen käyttäminen 

muuhun kuin kuntoilutarkoitukseen on kielletty. Kuntosalin pukuhuoneet ja pesutilat on aina 

tarkoitettu vain kuntosalin käyttäjille. 

 

Merkkivalot lukijoissa: 

Vihreä: Kulku sallittu, hyvää treeniä! 

Keltainen: Virhetila, ota yhteys asiakaspalveluun. 

Punainen: Kulkulupa ei ole voimassa. Lataa korttisi asiakaspalvelussa. 

 

• Kuntosalin alaikäraja on 14 vuotta. Poikkeusluvat vain lasten ja nuorten liikunnanohjaajalta. 

• Kortin käyttäjän on aina latauksen yhteydessä sekä pyydettäessä pystyttävä osoittamaan 

henkilöllisyytensä ja oikeutensa mahdolliseen alennukseen. 

• Kulkukorttien voimassaoloaikaan on mahdollista saada lisäaikaa ainoastaan 

sairaslomatodistuksen päivien verran, mikäli lisäaikaa pyydetään kortin voimassaoloaikana. 

• Kulkukorteilla ja niille tehdyillä latauksilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. 

• Kulkukortin väärinkäyttö tai käyttösääntöjen rikkominen johtaa kulkuluvan menettämiseen. 
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KAUSIKORTIT (1 kk, 6 kk, 12 kk)  

Voimassa kyseisen kauden mittaisen ajan ensimmäisestä käyttöpäivästä alkaen. Kausikortin 

omistaja voi käyttää kuntosalia kortin voimassaoloaikana rajattomasti. 

 

SARJAKORTIT (10 krt, 30 krt)  

Sarjakortit ovat voimassa kaksi vuotta ensimmäisestä käyttöpäivästä alkaen. Vanhentuvan 

sarjakortin jäljellä olevat käyntikerrat säilyvät kortilla, mikäli sille ladataan lisää käyntikertoja 

viimeistään viimeisenä voimassaolopäivänä. 

 

Aamupäiväkortti 10 käyntikertaa, käyttöaika ma-pe klo 6–14  

Pirkkalassa asuvat, jotka ovat eläkeläisiä, varusmiehiä tai työttömiä työnhakijoita. Kuntosalilta on 

poistuttava klo 14 mennessä. 

 

Opiskelijoiden arkikortti 10 käyntikertaa, käyttöaika ma-pe klo 6-16 
Pirkkalassa asuvat opiskelijat. Kuntosalilta on poistuttava klo 16 mennessä. 
 
Erityisliikuntakortti 10 käyntikertaa 

Pirkkalassa asuvat erityishuolto-ohjelmapäätöksen saaneet vammaispalveluiden asiakkaat. 

Henkilökohtainen avustaja kulkee samalla kulkuluvalla avustettavan kanssa.  

 

KERTAKORTIT (1 krt) 

Voimassa vain ostopäivänä yhden kerran, käytettävä heti oston jälkeen. Kertamaksulla kuntosalia 

voi käyttää vain asiakaspalvelun palveluaikoina. Rakennuksesta on poistuttava ja kertakortti 

palautettava asiakaspalveluun ennen asiakaspalvelun sulkeutumista. Tarkista palveluajat: 

www.pirkkala.fi/vapaa-aikakeskuksen-asiakaspalvelu 

 

RYHMÄLIIKUNTA 
Kaikilla muilla kulkukorteilla, pois lukien kausikortit, voi kuitata käynnin myös liikuntapalveluiden 

tiettyihin liikuntaryhmiin. Lisätiedot ryhmistä liikunnanohjaajilta. Liikuntaryhmien käynnit 

kuitataan kortilta erilliseen lukijaan ohjaajien opastuksella tunnille tullessa. 

 

SULJETUT VUOROT KUNTOSALILLA 
Tiistaisin klo 9–11  

Torstaisin klo 10–11 

Suljettuja vuoroja ei pidetä kesäisin. Ajankohtaiset tiedot kuntosalin internetsivulta. 

 

KORTIN VOIMASSAOLOTIETOJEN TARKISTUS 
Kulkukortin voimassaolotiedot tarkistat omatoimisesti kuntosalin käytävällä olevasta 

saldontarkistuspäätteestä. Ongelmatilanteissa ota aina yhteyttä asiakaspalveluun. 


