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JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTALAITOKSET
Nämä järjestyssäännöt on laadittu jäähallin, liikuntahallin ja liikuntakeskus Piirosen
turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi. Järjestyssääntöjen ja
turvallisuusohjeidennoudattamista valvoo henkilökunta. Henkilökunnalla on oikeus
poistaa liikuntatiloista henkilö, joka ei noudata järjestyssääntöjä, turvallisuusohjeita
tai käyttäytyy häiritsevästi ja häneltä voidaan kieltää liikuntatilan käyttö määräajaksi.
Henkilökunnanohjeita ja määräyksiä tulee aina noudattaa vaikka ne poikkeaisivatkin
järjestyssäännöistä.
1. Liikuntatilat on tarkoitettu käytettäväksi pääsääntöisesti liikuntatilaisuuksia
varten. Kaupunki luovuttaa tilat voimassa olevin säännöksin tapahtuman (kilpailu-,
harjoitus-leiri-, kerho-, ym.) järjestäjän käyttöön ja vastuulle.
2. Tapahtuman järjestäjän on huolehdittava tapahtuman vaatimista
turvallisuusseikoista, mm. järjestyksenvalvonnasta. Järjestäjillä on oltava täysiikäinen vastuuhenkilö, joka vastaa toiminnan turvallisuudesta ja järjestyksen
ylläpidosta sisätiloissa ja ulkoalueilla. Ryhmien, koulujen ja urheiluseurojen
harjoitukset pidetään ainoastaan vastuuhenkilön valvonnassa ja hänen tulee olla
paikalla koko harjoitusajan.
3. Eri lajeja saa harrastaa vain niille varatuilla paikoilla tai määrättyinä aikoina. Omilla
soittimilla tapahtuva musiikin soitto ei saa häiritä hallin muita käyttäjiä.
4. Seurojen, järjestöjen ja yhteisöjen tilaisuuksissa kaupunki ei osallistu järjestelyihin
ja järjestyksen ylläpitoon, mutta luovuttaa pyynnöstä tarvittavat laitteet ja välineet
järjestäjienkäyttöön ja vastuulle. Järjestäjän on korvattava kaupungin tiloille, alueille,
laitteille ja välineille aiheutuneet vahingot todellisten korjauskustannusten
mukaisesti niiden rikkoutuessa muusta kuin tavanomaisesta käytöstä johtuvasta
syystä.
5. Tapahtuman jälkeisen siivouksen ja alueiden tarkistamisen hoitaa tapahtuman
järjestäjä, ellei asiaa ole toisin sovittu. Tilaisuuden jälkeen tilan tulee olla sellaisessa
kunnossa, että seuraava käyttäjä voi tilaa käyttää. Tilojen perussiivouksesta vastaa
kaupunki myös tapahtumien jälkeen. Kaupunki veloittaa siivouskuluja 40eur/h, mikäli
tilaa ei ole järjestäjän toimesta asianmukaisella tavalla siivottu.

6. Järjestäjien on huolehdittava tapahtuman vaatimista tarvittavista vakuutuksista.
7. Pukeutumis- ja peseytymisaika vuoron alkaessa ja päättyessä on pääsääntöisesti
30minuuttia.
8. Pukuhuoneen avain on noudettava palvelupisteeltä tai valvomosta ja palautettava
vuoronpäätyttyä takaisin.
9. Päihdyttävän tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena esiintyminen
liikuntatiloissa on kielletty.
10. Ulkojalkineiden käyttö sisäliikuntatiloissa on kielletty.
11. Särkyvien esineiden tuominen liikuntatiloihin ja purukumin käyttö tiloissa on
kielletty.
12. Jokainen käyttää liikuntatiloja omalla vastuullaan ja on myös itse vastuussa
vaatteidensa ja muun omaisuutensa säilyttämisestä tiloissa. Löytötavarat on
luovutettava henkilökunnalle. Kaupunki ei vastaa kadonneesta omaisuudesta eikä
ole löytötavaralain mukaan vastuullinen säilyttämään alle 20 euron arvoisia
löytötavaroita. Muita kuin vähäarvoisia löytötavaroita säilytetään kaksi kuukautta,
jonka jälkeen ne toimitetaan poliisille. Arvotavarat toimitetaan viikon kuluessa
poliisille.
13. Harjoitusvälineet ja -laitteet on käytön jälkeen palautettava paikoilleen. Ilmoitus
vahingosta tai rikkoutumisesta on tehtävä viipymättä henkilökunnalle.
14. Kunnostustöiden tai tilaisuuksien takia voidaan liikuntatilat sulkea kokonaan tai
osittain.
15. Asiaton oleskelu liikuntatiloissa on kiellettyä.
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