
PUNKALAITUMEN KOULUKESKUKSEN LIIKUNTAHALLIN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
 

1. Liikuntatilat luovutetaan koulun ulkopuoliseen käyttöön kunnan vapaa-aikatoimelle tehtyjen 

kirjallisten hakemusten perusteella. 

2. Liikuntatilan käyttäjän on hakemuksessa nimettävä vastuuhenkilö/t, jotka ovat henkilökohtaisesti 

vastuussa siitä, että näitä järjestyssääntöjä noudatetaan. Vastuuhenkilön tulee olla täysi-ikäinen. 

3. Harrastajat on oikeutettu käyttämään ainoastaan niitä tiloja / välineitä, jotka käyttöön on 

luovutettu. 

4. Liikuntatiloissa säilytettäviä koulun opetusvälineitä ei saa käyttää. 

5. Käyttäjien on noudatettava sovittua aikataulua. Vastuuhenkilöt avaavat ja sulkevat avaimilla ovet 

oman vuoronsa alussa ja lopussa. 

6. Käyttäjien tulee huolehtia siitä, 

a) että liikuntatiloihin ei tule ryhmään kuulumattomia henkilöitä tai sellaisia henkilöitä jotka eivät 

pysty noudattamaan annettuja ohjeita. 

b) että liikuntatiloissa käytetään vain asianmukaisessa kunnossa olevia sisäurheilujalkineita. 

c) että liikuntatiloille ja sen kalustolle ei aiheuteta vahinkoa. 

d) että käytön jälkeen kaikki kalusteet ja välineet pannaan takaisin omille paikoilleen. 

e) että käytön jälkeen liikuntatilat jäävät moitteettomaan kuntoon. 

7. Päivittäin viimeisen vuoron haltija huolehtii, että liikuntahallin käyttäjät ovat poistuneet tiloista 

viimeistään klo 21.45 mennessä. Kaikista omaisuusvahingoista ja järjestyshäiriöistä on välittömästi 

ilmoitettava kunnan vapaa-aikatoimeen. 

8. Käyttövuoron haltija on velvollinen suorittamaan korvauksen irtaimistolle ja kiinteistölle 

aiheutuneista omaisuusvahingoista. Mahdollisen korvauksen hakeminen vahingon aiheuttaneelta 

henkilöltä kuuluu käyttövuoron vastuuhenkilölle. 

9. Tupakointi ja alkoholijuomien nauttiminen liikuntatilassa ja hallin välittömässä läheisyydessä 

koulualueella on kielletty. 

10. Kaikessa toiminnassa on noudatettava ehdotonta siisteyttä sekä kiinteistön, kaluston ja välineiden 

huolellista ja varovaista käyttöä. Mikäli anotuilla vuoroilla on tilapäisesti erittäin runsas määrä 

osanottajia (esim. kilpailut/turnaukset) ja hallin tilat tarvitsevat poikkeusjärjestelyjä siivouksen 

osalta on otettava yhteys siivoustoimen esimieheen. Siivouksen tilaaja on velvollinen korvaamaan 

ylimääräisestä siivouksesta aiheutuneet kulut. 

11. Epäsiisteiksi jätetyistä tiloista voidaan periä 100 euron siivousmaksu. 

12. Myönnetty käyttöoikeus perutaan joko kokonaan tai osittain seuraavissa tapauksissa: 

a) Myönnettyä vuoroa ei käytetä säännöllisesti. 

b) Tilat on varattu tilapäisesti johonkin samaan aikaan tapahtuvaan toimintaan. 

c) Ryhmä / osa ryhmäläisistä ei noudata järjestyssääntöjä. 

d) Mikäli liikuntahallin irtaimistolle, kiinteistölle tai ympäristölle on aiheutettu vahinkoa, 

eikä asiaa ole viipymättä selvitetty ja sovittu. 

e) Mikäli kunta tarvitsee liikuntatiloja järjestämänsä toiminnan toteuttamiseksi. 

13. Vastuu toiminnasta omalla harjoitusvuorolla on aina käyttäjäryhmällä, joka huolehtii itse EA- 

toimista ja –välineistä. 

14. Palloilu, pelaaminen ja harrastaminen on sallittu ainoastaan kentällä. Eteistiloissa, pukuhuoneessa 

ja varastoissa ei tule harjoitella ja pelata lainkaan! 

15. Keittiön käytöstä tulee sopia tapauskohtaisesti aina kiinteistönhoitajien kanssa. 
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