
Liikuntahallivuorojen käyttäjien tulee noudattaa seuraavia ohjeita: 

1. Ohjaaja/yhdyshenkilö vastaa järjestyksestä vuoron aikana. 
Tavarat laitetaan samoille paikoille varastoon, josta ne otettiin. Varaston käytävä on 
pidettävä esteettömänä (hätäpoistumistie). Asiaton oleskelu (leikkiminen ym.) on kielletty 
välinevarastossa. Vuoron jälkeen laitetaan välinevaraston ovet kiinni. Ohjaajan tulee 
huolehtia siitä, ettei liikuntahallin tiloihin pääse muita. Tarkoitus on estää asiaton 
liikkuminen liikuntahallin tiloissa. 
  

2. Salivuoron avain on yhdyshenkilön hallinnassa. 
Yhdyshenkilö vastaa tilan ovien avaamisesta ja sulkemisesta. Lähtökohtaisesti hallin ovi 
pidetään aina lukittuna. Turnauksien ajaksi on ovia mahdollista ohjelmoida olemaan 
avoinna. Turnausjärjestäjää pyydetään olemaan hyvissä ajoin ennen tapahtumaa 
yhteydessä vapaa-aikatoimeen. 

 
3. Saleihin saa mennä vasta ilmoitettuna vuoron alkamisaikana. 

Pukuhuonetiloihin voi saapua noin 15 min ennen oman vuoron alkua ja sieltä on 
poistuttava 30 min kuluessa vuoron loppumisen jälkeen. 

 
4. Vakiovuoro / yksittäiset vuorot 

Vakiovuoro on voimassa 12kk. Kausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Poikkeuksena hallin 
valmistumisen jälkeinen kevät jolloin vakiovuorot haetaan ajalle 1.1.-31.7.2021. 
Vakiovuorot tulevat haettavaksi toukokuussa. Yksittäisiä vapaita vuoroja voi tiedustella 
vapaa-aikatoimesta. Varattujen vuorojen laskutus tapahtuu 3kk välein tai erikseen 
sovittaessa. 
  

5. Vikailmoitukset 
Kiireelliset ja välitöntä reagointia edellyttävät ilmoitukset tehdään soittamalla kunnan 
kiinteistöhoidon päivystysnumeroon 044-4355 410. 
Kiireettömät ilmoitukset tehdään sähköpostiin nousiaisten.kunta@nousiainen.fi 
Ilmoita mitä on tapahtunut, koska vika on havaittu sekä ilmoittajan yhteystiedot. 
  

6. Ulkojalkineet jätetään kenkälokerikkoihin. Katsojille / kahvion asiakkaille on omat 
lokerikkonsa sisääntulon yhteydessä. Pelaajien ulkojalkineet jätetään alakerran 
pukuhuonekäytävällä oleviin lokerikkoihin. 
Salissa saa käyttää ainoastaan sisäkäyttöön tarkoitettuja jalkineita, jotka eivät jätä 
lattiapintoihin jälkiä. 
  

7. Liikuntahallin lattiaan teippaaminen on kielletty. 
  

8. Käytä pylväiden suojatolppien irrottamiseen varastosta löytyvää magneetti-
imukuppia. 

 
9. Pelivälineiden varastointi 

Salin lattia puhdistetaan arkipäivisin kello 06-08 välillä. Oman vuoron jälkeen siirrä kaikki 
tarvikkeet omille nimetyille paikoilleen välinevarastoon. Illan viimeisen salibandyvuoron 
haltijan on purettava kaukalo ja siirrettävä se varastoon. 
  

10. Varatulla salivuorolla myös kuntonurkkauksen käyttö on sallittua. 
Vanhemmat, huoltajat/kyyditsijät voivat odottaessaan kuntoilla tilassa mutta ILMAN 
kenkiä tai sisäpelitossuja käyttäen. 

 
MUUTA: KORONAVIRUSEPIDEMIAN LEVIÄMISEN HILLITSEMISEKSI VUOROJEN 

VASTUUHENKILÖILTÄ SEKÄ KÄYTTÄJILTÄ EDELLYTETÄÄN VASTUULLISUUTTA 
TURVAETÄISYYKSIEN JA HYGIENIAOHJEIDEN NOUDATTAMISESSA. 
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