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Yhtenäiskoulun liikuntasalin säännöt 
 
 

1. Liikuntasaliin kulkeminen  
- Liikuntasaliin kuljetaan Pappilantien puoleisesta pääovesta. 
- Pukuhuoneisiin mennään portaiden alaosan lasiovesta. 
- Pukuhuoneesta liikuntasaliin kuljetaan pukuhuoneen ulko-oven vastakkaisessa 

päädyssä olevasta ovesta.  
- Ulkojalkineet jätetään joko pukuhuoneen ulkopuolelle tai aulan naulakkoon - saliin 

mennään ainoastaan sisäjalkineissa. 
- Kulkemiseen tarvittavan koodin saa varauksen yhteydessä. 
- Pukuhuoneisiin ja koulurakennukseen pääsee koodilla 30 minuuttia ennen vuoron 

alkua ja 30 minuuttia vuoron päätyttyä. 
2. Lunastettu koodi on vuorokohtainen.  
3. Koodin voi lunastaa vain 18 -vuotta täyttänyt henkilö. Jokaisen liikuntasalia käyttävän 

ryhmän vastuuhenkilö tai yksityinen henkilö saa käyttöönsä kulkuluvan/koodin, joka on 
ohjelmoitu toimimaan vain sille ajankohdalle, kun vuoro on varattu. Muina aikoina 
koodilla ei tiloihin pääse. Vastuuhenkilö voi tarvittaessa luovuttaa koodin vuoron 
käyttäjille. 

4. Kulunvalvontajärjestelmän lisäksi alueella on tallentava kameravalvonta. 
5. Jokainen toimii saleissa omalla vastuullaan ja jokainen on vastuussa henkilökohtaisista 

tavaroistaan. 
6. Vuoron vastuuhenkilö vastaa AV-laitteiden käytöstä. 
7. Liikuntasalissa kaikkien tulee käyttää sisäliikuntajalkineita 
8. Kunnioita muita, toimi niin, ettei toimintasi aiheettomasti häiritse muita käyttäjiä 

9. Liikuntasali, puku- ja peseytymistilat on pidettävä siisteinä. Perusperiaatteena on, että 

tavarat ja laitteet laitetaan käytön jälkeen omille paikoilleen. Mikäli pukuhuone on 
jätetty epäsiistiin kuntoon, peritään siivousmaksu. 

10. Tupakointi, päihteiden käyttö sekä päihteiden vaikutuksen alaisena toimitiloissa 
oleminen on kielletty 

11. Laitevioista ja väärinkäytöksistä tulee välittömästi ilmoittaa (virka-aikana) 
liikuntapaikkamestari Janne Kivinille p 044 4312526. ja ilta-aikaan teknisen toimen 
päivystäjälle numeroon 044 3124420 

12. Käyttäjät ovat korvausvelvollisia tahallisesti aiheutetuista vahingoista, kulkuoikeus 
poistetaan väärinkäytösten seurauksena 

13. Liikuntasali on tarkoitettu liikuntaa varten, asiaton oleskelu on kielletty 
14. Viimeisen vuoron jälkeen on poistuttava sisätiloista ennen klo 22.30, jolloin hälytykset 

menevät päälle 
15. Vuorojen peruutuksista pyritään ilmoittamaan vuoron vastuuhenkilölle, vähintään 

viikkoa ennen peruutusajankohtaa. 
16. Liikuntasalissa olevan kiipeilyseinän käyttö ilman pätevää kiipeilyohjaajaa on kielletty. 

17. Liikuntasali on tarkoitettu ainoastaan sisäliikuntalajeille, ei ulkolajeille! 
18. Katsomon ja/tai pelikellon tulevasta käytöstä tulee ilmoittaa joko varauksen yhteydessä 

tai viimeistään kaksi päivää ennen tarvittavaa käyttöä.  
 


