
Toimintasali Voimala –sopimusehdot 
 

1. Yleiset sopimusehdot 
 

 
** Ensimmäinen lasku sisältää liittymiskuukaden jäljellä olevat päivät sekä ensimmäisen kokonaisen jäsenyyskuukauden ja sen maksuehto 
on 7 pv netto. Kuukausittainen sopimuslaskutus astuu voimaan tämän jälkeen. Laskutus on  kuukauden 1. pv maksuehdolla 14 pv netto.  
*** Ensimmäiseen laskuun lisätään liittymismaksu 19,00 euroa.  
 
 
VOIMALA: 
 
• Toimii aukioloaikojen ja ohjausten osalta supistetusti hiljaisempina kausina kuten joulun ja kesälomien aikana. 
• Voi lyhentää yleisiä aukioloaikojaan pyhäpäivien ja virallisten vapaapäivien yhteydessä. 
• Voimalalla on oikeus keskeyttää palvelujen tarjoaminen siitä riippumattoman esteen seurauksena (vesivahinko, työtaistelutoimenpide tai muu sen 
kaltainen ylivoimainen este, minkä seurauksena palveluja ei voida tarjota). 
• Voimalalla on myös oikeus rajoittaa tilojen käyttämistä joko kokonaan tai osittain välttämättömien huolto- yms. toimenpiteiden ajaksi. Asiakkaalla 
on oikeus saada korvaukseksi kuntoiluaikaa Voimalan ollessa suljettuna edellämainituista syistä pidempään kuin viisi (5) vuorokautta. 
• Pidättää oikeuden tehdä pieniä pysyviä tai väliaikaisia muutoksia aukioloaikoihin ja ohjelmaan. 
• Ei vastaa henkilö- tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat jäsenille tai jäsenten vieraille tai henkilökohtaiselle omaisuudelle Voimalan tiloissa 
tai 
Voimalan tiloihin yhteydessä olevissä tiloissa / alueilla (esim. parkkipaikka), paitsi jos vahinko on aiheutunut Voimalan laiminlyönnin johdosta. 
• Kieltää päihdyttävien aineiden käytön ja hallussapidon tiloissaan sekä harjoittelun päihteiden vaikutuksen alaisena. 
• Kieltää lasten läsnäolon turvallisuussyistä. 
• Pidättää oikeuden rajoittaa salin käyttöä erityistilaisuuksissa, esimerkiksi seminaarien aikaan. 
• Pidättää oikeuden muuttaa hinnastoaan. 
• Pidättää oikeuden muuttaa sopimusehtoja. Kulloinkin voimassa olevat sopimusehdot ovat asiakkaiden nähtävillä. 
• Siirtää sopimusten laskutuksen, maksumuistutukset ja maksamatta jättämiset Visma Duetto Oy:n hoidettaviksi. 
 
ASIAKAS: 
 
• Sitoutuu vaikuttamaan Voimalan viihtyvyyteen ja siisteyteen sekä noudattamaan välineiden, laitteiden tai varusteiden käyttöä sekä 
harjoittelumenetelmiä koskevia ohjeita. 
• On vastuussa omasta terveydentilastaan siten, ettei harjoittelu aiheuta terveysriskiä. Harjoittelu tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. 
• Ymmärtää, että lunastettu kulkukortti on henkilökohtainen. Harjoitteluoikeutta ei voi käyttää kukaan toinen. Kulunvalvonta edellyttää jokaisen 
asiakkaan käyttävän korttiaan ennen käyntiään kulunvalvonnan laitteessa. 
• Kulkukortin rekisteröimisen yhteydessä sekä kadonneen, turmeltuneen tai muuten käyttökelvottoman kortin uusimisesta veloitetaan kulloinkin 
voimassaolevan hinnaston mukainen kulu (hinnastossa avausmaksu). 
• On täyttänyt 15 vuotta. 
• Velvoitetaan tutustumaan kulloinkin voimassaoleviin turva- ja järjestyssääntöihin sekä muihin toimintaohjeisiin ja noudattamaan niitä. 
• Ilmoittamaan mahdollisista yhteystietojensa muutoksista viipymättä Voimalalle. 
• On velvollinen ilmoittamaan korkeakoululiikunnan sporttipassiedun katkeamisesta viipymättä. Mikäli etua on käytetty sen voimassaoloajan 
ulkopuolella, on asiakas velvollinen maksamaan kuntoilumaksun erotuksen Voimalalle takautuvasti. 
 

2. Keskeyttämisen ehdot 
 

VOIMALA: 
 
• Pidättää itsellään oikeuden harkintansa mukaan poistaa asiakkaan kulkuoikeus yksipuolisesti, jos jäsen esiintyy päihtyneenä, ei noudata sopimuksen 
mukaisia maksuehtoja, väärinkäyttää kulkuoikeuttaan, jättää noudattamatta turvallisuus- tai järjestysohjeita, käyttäytyy hyvien tapojen vastaisesti tai 
jos käytöksen katsotaan olevan Voimalan ilmapiiriin sopimatonta. Tällaisessa rikkomuksessa Voimalalla on oikeus poistaa asiakkaan kulkuoikeus 
välittömästi, ja olla palauttamatta maksettua kuntoiluoikeus maksua. 
• Pidättää itsellään oikeuden katkaista asiakassuhde välittömästi, jos asiakas käyttää urheilussa kiellettyjä dopingaineita riippumatta siitä onko asiakas 
dopingtestauksen piirissä. 
• Ei ole velvollinen palauttamaan asiakkaalle jo maksettuja kuntoilumaksuja missään tapauksessa. 
 
ASIAKAS: 
 
• On oikeutettu saamaan korvaavaa kuntoiluaikaa vakavan sairastumisen tai loukkaantumisen sattuessa, mikäli sairausaika kestää vähintään 2 viikkoa. 
Tällaisesta tilanteesta on esitettävä kirjallinen todistus. Kuntoilumaksuja ei palauteta. Tämä koskee myös yhden vuoden mittaista VuosiVoimala –
jäsenyyttä.  
• Ei voi keskeyttää sovittua laskutusjaksoa määräaikaisissa sopimuksissa. 
• Asiakkaalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella on aina yhden kokonaisen 
kalenterikuukauden mittainen irtisanomisaika, jonka ajalta asiakas on velvollinen maksamaan Voimalan hinnaston mukaisen kuntoilumaksun.  
(esim. Mikäli jäsenyys irtisanotaan 15 pv tammikuuta, on asiakas velvollinen maksamaan kuukausimaksun helmikuun loppuun saakka.) 
Asiakkaalla on oikeus solmia yksi toistaiseksi voimassa oleva sopimus kalenterivuoden aikana. 
• Mikäli asiakas keskeyttää sopimuksensa määräajaksi, on uudelleen aktivoinnista maksettava liittymismaksu 19,00.  
• Jäsenlomakkeen alaosa on toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomislomake. Jäsenyyttä irtisanottaessa ko. lomake täytetään Voimalan 
toimistossa toimiston aukioloaikana. Irtisanoutumisen voi hoitaa myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: info@mypt.fi. 
• Irtisanomisaika ei koske määräaikaista yhden kuukauden sopimusta eikä yhden vuoden mittaista VuosiVoimala –jäsenyyttä. 
 


