LIIKUNTAHALLIN KÄYTTÖOHJEET
 Sisääntulo tapahtuu alakoulun puolelta, huoltokujan alaovesta, joka on avoinna vuorojen
mukaisesti. Vuoroilla on käytössä pukuhuoneet 1 ja 2. Jos vuoron käyttö loppuu kesken
kauden, vastuuhenkilö ilmoittaa siitä Kalle Tenhuselle
 Vuoron vastuuhenkilö saa pukuhuoneisiin tarvittavan avaimen kunnantalon
keskustoimistosta, panttimaksu on 10 €. Jos sama vastuuhenkilö ei hae käyttövuoroa
seuraavalle kaudelle, avain tulee palauttaa. Avainten kopiointi on ehdottomasti kielletty.
 Vastuuhenkilö vastaa siitä, ettei vuoron aikana tiloissa ole ulkopuolisia henkilöitä.
 Lattian siisteyden ja kestävyyden kannalta kaikilla käyttäjillä on oltava SISÄPELIKENGÄT,
joista ei jää jälkiä lattiaan ja joita käytetään vain sisätiloissa. Samoin silikonia sisältävät
suojaimet, itse värjätyt pallot yms. välineet, joista jää jälkiä lattiaan tai seiniin, ovat kielletty.
Teippien yms. käytöstä on neuvoteltava Seppo Straniuksen kanssa.
 Verhoissa, koripallotelineissä, heittopressuissa yms:ssa kiipeily on kielletty.
 Siivous tapahtuu vain arkiaamuisin. Jos pöly tuntuu haittaavan käyttöä, on käyttäjien
pyyhittävä lattia omatoimisesti. Siivousvälineitä on 2- lohkon pukuhuoneessa. Siivouksen
vuoksi on illan viimeisen vuoron käyttäjien NOSTETTAVA VÄLIVERHO ja
SAMMUTETTAVA VALOT kytkimistä.
 Salin kalustukseen kuuluvat seuraavat välineet, joita kaikki voivat käyttää.
 Lentopallotolpat ja -verkot kahdelle kentälle, tennistolpat ja -verkko, sulkapallotolpat
4:lle kentälle. Ilman varastossa olevaa imukuppia tolppien lattiaholkkien irrottaminen
on ehdottomasti kielletty.
 voimisteluvälineitä, rekkitolpat ja rekkitangot 2 kpl, voimistelupatjoja, hyppyarkku,
hyppypukki, nojapuut, ponnahduslauta
 Salibandylaidat ja -maalit sekä jalkapallomaalit
 Iltakäyttäjien välinekori
 Käyttäjät hankkivat omat kussakin lajissa tarvittavat muut välineet, kuten pallot ja mailat
yms.
 Vastuuhenkilö vastaa, että vuoron loputtua tilat ja välineet ovat kunnossa ja välineet oikeilla
paikoillaan varastossa. Jos tiloissa on huomautettavaa tai välineet ovat viallisia/rikkinäisiä,
vastuuhenkilö ilmoittaa asiasta mahdollisimman pian Kalle Tenhuselle tai Seppo
Straniukselle. Pienempiä puutteita tai kehittämisaiheita voit kirjata varastossa olevaan
”Vikalistaan”
 Tupakointi koulun alueella kielletty. Lähin tupakointimahdollisuus liikuntahallin käyttäjille on
kirjaston päädyssä tai Äimetyn puron sillalla koulun ja urheilukentän välissä, jossa tuhkaastia. Liikuntatapahtumien ja juhlien yhteydessä järjestäjä järjestää tuhka-astian sisääntuloovelle ja korjaa astian ja roskat pois tilaisuuden jälkeen.
 Yhteystiedot:
Vuorot, tilapäisvaraukset ilta-aikaan: Kalle Tenhunen puh. 040 489 4209
Tilapäisvaraukset kouluaikaa: Ville Ahonen puh. 040 761 5120
Liikuntavälineet: Kalle Tenhunen puh. 040 489 4209
Liikuntapaikkojen hoitaja: Seppo Stranius puh. 0400-362641
Talonmies: Kalle Nakari puh. 0400 575 167

