OHJEITA ERÄIDEN FUTSALSALIEN KÄYTÖLLE
OHJEITA JOIHINKIN JYVÄSKYLÄN ALUEEN SALEIHIN

HUHTASUON KOULU
Avain haettava etukäteen monitoimitalon toimistolta, mielellään 3–4 päivä ennen turnausta
Avoinna ma-to klo 8:00-16:00 + pe klo 8:00-15:00. Ruokatuntiaikaan klo 11:00-12:00
toimistohenkilökuntaa huonosti paikalla.
Pelikello sijaitsee pukuhuonekäytävän päässä olevasta varastosta, oven vieressä vasemmalla
puolella olevassa kaapissa.

VAAJAKOSKEN LIIKUNTAHALLI
Hallin henkilökunta on paikalla ja ovet auki. Henkilökunnan tavoittaa tarvittaessa: 014–266 4336.
Pelikellon saa henkilökunnalta.

LEHTISAAREN KUNTOTALO
Sisäänpääsy koodilla: 614867#. Koodi toimii 30 min ennen varauksen alkua. Ja varaus alkaa 30 min
ennen ensimmäisen peli alkua.

PALOKAN KOULU
Avain haettava etukäteen monitoimitalon toimistolta, mielellään 3–4 päivä ennen turnausta
Avoinna ma-to klo 8:00-16:00 + pe klo 8:00-15:00. Ruokatuntiaikaan klo 11:00-12:00
toimistohenkilökuntaa huonosti paikalla.
Pelikello löytyy katsomotasanteella olevasta AV-kaapista. Kaappiin löytyy avain salin
päätyvarastosta, oven vierestä oikealta puolelta.

Muissa alueen saleissa ei pitäisi olla ongelmia sisäänpääsyn tms. kanssa.
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Sisäliikuntatilojen koronaohjeita ja suosituksia
päivitettiin tulevalle kaudelle, salivuorot alkavat
31.8.
Polvijärven vapaa-aikatalo Vaparin sisäliikuntatilojen ja kunnan liikuntasalien käyttöön
on annettu seuraavia ohjeita ja suosituksia koronavirustilanteen takia:
Vapaa-aikatalo ja kuntosali ovat normaalien aukioloaikojen mukaisesti arkisin klo 8–21,
lauantaisin klo 12–20 ja sunnuntaisin klo 12–21. Kuntosali on käytössä myös
aukioloaikojen ulkopuolella sähköisellä kulkukortilla.
Sisäliikuntatiloissa tulee välttää tarpeetonta oleskelua, ja Vaparin katsomotilat eivät
ole käytössä harjoitusvuorojen aikana. Harjoitusvuoroilla saavat olla läsnä vain
urheilijat, valmentajat ja muut harjoittelulle välttämättömät henkilöt.
Suosittelemme, että esimerkiksi harjoituksiin lapsensa tuovat huoltajat eivät jää
oleilemaan sisäliikuntatiloihin vaan postuisivat tilasta tuotuaan lapsen harjoituksiin.
Harjoitusotteluita on mahdollista pelata, jos rajoitukset otetaan huomioon. Sekä
harjoitusotteluista että yleisötilaisuuksista on ilmoitettava etukäteen vapaaaikapalveluille.
Jos seura haluaa järjestää yleisölle avoimen tilaisuuden, tapahtuman järjestämiseen
liittyvät turvallisuusasiat ovat seuran vastuulla. Kaikissa tapahtumissa tulee noudattaa
voimassa olevia koronaepidemian viranomaisohjeistuksia.
Sisäliikuntatilojen pintoja ja ovenkahvoja siivotaan kahdesti päivässä.
Kädet on hyvä pestä ennen Vaparin kuntosalille saapumista ja sieltä poistuttaessa.
Käsihuuhteita on käytössä sekä Vaparin aulatilassa että kuntosalilla. Kuntosalilaitteet
tulee pyyhkiä ennen ja jälkeen käytön. Ulkokengät riisutaan alakerran
pukuhuonetiloihin.
Sisäliikuntatiloihin ei saa tulla hengitysoireisena eikä sairaana. Sisäliikuntatilojen
käyttäjien tulee huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Jos
käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Tarpeettomia fyysisiä
kontakteja tulee välttää ja muistaa turvaväli.
Vaparin henkilöstö valvoo tehostetusti annettujen ohjeiden noudattamista. Vapari ja
kunnan liikuntasalit avautuivat asiakaskäyttöön kesäkuun alussa, jonka jälkeen tiloissa
on ollut käytössä erilaisia ohjeita, suosituksia ja rajoituksia koronavirusepidemian takia.

Kauden 2020–2021 liikuntasalivuorot alkavat 31.8.
Polvijärven liikuntasalien varatut vuorot kaudelle 2020–2021 tulevat voimaan
maanantaina 31.8. Vaparin liikuntasalin, A-salin ja Sotkuman koulun salin varatut
vuorot voi tarkistaa osoitteesta www.polvijarvi.fi/liikuntasalit. Vapaita vuoroja
liikuntasaleihin voi kysellä vapaa-aikakoordinaattorilta.
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Myös kuntosalin varatut vuorot tulevat voimaan 31.8. alkaen. Kuntosalin varaukset voi tarkistaa
www.polvijarvi.fi/kuntosali. Kuntosalia voi käyttää vapaasti muina aikoina paitsi varatuilla
vuoroille.

Lisätietoja:
Vapaa-aikakoordinaattori Sirpa Halonen
sirpa.halonen@polvijarvi.fi
Puh. 040 104 6204
Vaparin vastaava vahtimestari Veijo Hiltunen (tavoitettavissa klo 7–15) Puh. 040
104 6313
Vaparin vahtimestari (tavoitettavissa klo 14–21) Puh. 040
104 6205

OHJE TAPAHTUMAJÄRJESTELYIHIN
YLÄ-PYÖRÖN KOULULLA
OVET
Securitaksen vartija avaa ovet 15 min ennen varauksen alkamista, puh. 0400 271 116.
Pyytäkää vartijaa avaamaan ovet siivouskomeroihin ja ylätasanteen ulko-oveen / lipunmyyntikopin oviin, mikäli niitä
tarvitsette.
Pukukoppikäytävän päässä (koulun muihin tiloihin) johtavaa ovea tulee valvoa – oven avaaminen & koulutiloihin kulku
on ehdottomasti kiellettyä. Ovea ei saa kuitenkaan teljetä tai oven edustaa tukkia, koska kyseessä on hätäpoistumistie.

KATSOMO
Mikäli tarvitsette katsomon avoimeksi, siitä on tehtävä pyyntö etukäteen tilavarauksista. Securitaksen vartija
avaa katsomon, sekä käy ajamassa katsomon pois tapahtuman jälkeen.

YLÄTASANTEEN TUOLIT
Ylätasanteelle voi asetella tuoleja yleisöä varten. Ylätasanteen ”lipunmyyntikojussa” on n. 20-30 tuolia kolmessa pinossa.
Mikäli teillä on tarve lisätuoleille, on ne nosteltava alakerran varastosta ylätasanteelle, ja turnauksen päätyttyä takaisin
varastoon. Lipunmyyntikojuun ei saa jättää ylimääräisiä tuoleja.

PÖYDÄT
Ylä-tasanteella on olemassa pöytiä - näitä pöytiä on mahdollista lainata alakertaan toimitsijapöydiksi. Pöydät on kuitenkin
palautettava takaisin yläkertaan turnauksen päätteeksi - pöytiä EI saa jättää koulun liikuntavälinevarastoon.

ÄÄNENTOISTO+TULOSTAULU
Securitaksen vartija avaa käytävän varrella olevan kaapin, jossa säilytetään äänentoistolaitetta ja salin seinällä olevan
tulostaulun ohjetta.
Mikäli tarvitsette äänentoistolaitetta, varautukaa omalla jatkojohdolla.

TILOJEN SIIVOUS
Turnauksen jälkeen tulee siivota niin ylätasanne, kenttäalue kuin pukukopitkin. Siivous käsittää pääsääntöisesti
irtoroskien / -tavaroiden keräämisen, ja roskapussien vaihdon. Mikäli johonkin on kertynyt likaa (esim. kahvin roiskeita,
hiekkaa, oksennusta tms.) niin nekin on luonnollisesti pyyhittävä pois. Jätetään tilat siis sellaiseen kuntoon, kuin itse
haluaisimme niiden olevan tullessamme järjestämään turnausta.
Siivouskomeroista löytyy mm. uusia roskapusseja. Roskat ja roskapussit tulee toimittaa koulun sisäpihalta löytyvään
vihreään metalliseen jätesäiliöön (lukitsematon). Roskapusseja EI saa jättää esim. eteistiloihin. Roskapussirulla löytyy
myös äänentoisto/tulostaulu –komerosta.

VALOT JA OVET
Ennen poistumistanne, huolehtikaa että tiloista on sammutettu kaikki valot (ylätasanne, sali, varastot, pukuhuoneet
jne.). Myös kaikki ovet (pukuhuoneiden ja pukukoppikäytävän ulko-ovet, ylätasanteen ulko-ovet) tulee lukita.
Vaikka tilatorilla olisikin merkintä, että myöhemmin olisi tulossa käyttäjiä, niin edellä mainitut toimenpiteet tulee
suorittaa, jos seuraavat käyttäjät eivät ole paikalla teidän lähtiessänne. Mikäli seuraavat käyttäjät tulevat paikalle
ennen poistumistanne, tulee siitäkin huolimatta varmistua että esim. ylätasanteen valot on sammutettu ja ovet lukittu.

KOULUN LIIKUNTAVÄLINEVARASTO
Liikuntavälinevarastossa on koulun määräämä järjestys; kaikki varusteet tulee palauttaa omille paikoilleen. Varastossa
on ohjekuvat, mihin mitkäkin varusteet kuuluvat. Noudatetaan näitä ohjeita.

