
 SALPAUKSEN KUNTOSALIEN KÄYTTÖLUPA 
 

 

päivitetty 14.11.2022 

Koulutuskeskus Salpaus tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden omaan harrastustoimintaansa oppilaitoksen kuntosalissa.  
Tällaisissa tapauksissa tarvitaan aina alaikäisen opiskelijan kohdalla huoltajan tai täysikäisen opiskelijan kohdalla hänen 
oma kirjallinen suostumus/vahvistus osallistua tällaiseen toimintaan omalla vastuullaan. 
 
Tämä käyttölupa koskee sekä Koulutuskeskus Salpauksen Lahden Vipusen kampuksella Vipusenkatu 5 A sijaitsevaa kuntosa-
lia että keskustakampuksella Ståhlberginkatu 10 sijaitsevaa kuntosalia. Sisäänkäynti Vipusella Vipusenkatu 5 A ulko-ovesta 
(ruokalan ja A-talon sisäkulmasta) ja Ståhlberginkadulla 10E4 ulko-ovesta. Opiskelijat voivat käyttää kuntosaleja omaehtoi-
seen harjoitteluun iltaisin ja keskustakampuksella myös viikonloppuisin alla ilmoitettuina aikoina. Rakennuksesta tulee pois-
tua alla ilmoitettuina aikoina. Kuntosalin hälytysjärjestelmä käynnistyy sulkeutumisajan jälkeen. Jos vartiointiliike joutuu 
tulemaan hälytyksen takia rakennukseen, niin lasku toimitetaan hälytyksen aiheuttajalle. Viikonloppuisin ulko-oven avaa-
miseksi tarvitaan tagin lisäksi myös henkilökohtainen koodi (yleensä 4 numeroa) ja lisäksi ##. 
 
On tärkeää muistaa pukuhuoneen vaatekaapin lukitusnumero, sillä jos vaatteet jäävät kaappiin sisälle, niin ne saa kaapista 
pois vasta seuraavana arkipäivän aamuna vahtimestarin toimesta.   
 
Omaehtoinen kuntosalin käyttö tapahtuu aina omalla vastuulla ja käyttölupa on henkilökohtainen! Oppilaitos tarjoaa  
tilan opiskelijoiden käyttöön, mutta opiskelija/huoltaja vastaavat turvallisuudesta ja tilojen ja välineiden asianmukaisesta 
käytöstä. Asiaton käyttö voi johtaa käyttöluvan menetykseen sekä vahingonkorvaukseen. Kuntosalin käyttölupa (sis. tagi) 
maksaa 15 € (maksu Ravintola Klusteriin) ja on voimassa Salpauksessa opiskelun ajan. Toimita täytetty kuntosalilupa ja 
kuitti maksusta vahtimestarille, jolta saa tagi-avaimen. HUOM! Kuntosalin tagi-avain on palautettava keskustassa opinto-
toimistoon ja Vipusella vahtimestarille, jos lopetat kuntosaliharjoittelun tai viimeistään silloin kun valmistut Salpauk-
sesta.  
 
Aukioloajat: 
Ståhlberginkatu  
ma - pe klo 16 - 21  
la - su klo 9 – 21 (tagin lisäksi tarvitaan myös henkilökohtainen koodi (yleensä 4 numeroa) ja lisäksi ##) 
Ulko-ovesta pääsee tagilla sisään klo 20 asti ja rakennuksesta pitää poistua klo 21 mennessä.  
 
Vipusenkatu 
ma – pe klo 15 – 20 
Ulko-ovesta pääsee tagilla sisään klo 19 asti ja rakennuksesta pitää poistua klo 20 mennessä.  
Viikonloppuisin käytössä vain keskustakampuksen sali, Ståhlberginkatu 10. 
 
OPISKELIJA 

Opiskelijan nimi 
      

Osoite 
      

Puhelinnumero 
      

Sähköpostiosoite 
      

Opiskelijanumero 
      

Koulutusala 
      

Ryhmä 
      

Vastuuohjaaja 
      

Aika, jolle lupa anotaan 
      

 
HUOLTAJAN / OMA SUOSTUMUS 
 

Alaikäisen opiskelijan huoltajana minä,       
annan suostumukseni vapaa-aikana tapahtuvaan omaehtoiseen kuntosaliharjoitteluun Koulutuskeskus Salpauksen kunto-
salissa. 

Samalla hyväksyn, että harjoittelu tapahtuu omalla vastuullani / vastuullamme. 
 
Lahti ____.____. 20___ ________________________________________________________________ 
  Opiskelijan allekirjoitus  Huoltajan allekirjoitus 


