
 

Päivitetty 28.11.2018 

Äänekosken kaupungin liikuntatalon järjestyssäännöt 

 

1. Liikuntatilojen harjoitus- ja muut käyttövuorot tulee anoa aina kirjallisesti liikuntatoi-

men kautta kausittain. Yksittäiset vuorot ja vuoromuutokset hoidetaan liikuntatoimen 

sisäliikunnasta vastaavan henkilön kautta.   

 

2. Harjoitusvuorojen peruuttaminen tulee tehdä 3 vrk ennen vuoron alkua kirjallisesti. 

Mikäli käyttämättä jäänyttä vuoroa ei peruta, on liikuntatoimella oikeus laskuttaa vuo-

ron varaajaa peruuttamattomasta vuorosta ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntien 

jatkuessa perua vuorot kokonaan.       

 

3. Äänekosken kaupunki / liikuntatoimi voi perua varatun harjoitusvuoron, mikäli se käyt-

tää tai vuokraa liikuntatalon tiloja tapahtumiin tai muuhun toimintaan. Vuoron peruu-

tuksesta ilmoitetaan vuorojen vastuuhenkilöille sähköpostitse tai soittamalla.   

     

4. Ottelut, tapahtumat ja harjoitukset tulee suorittaa liikuntatalon normaalien aukioloai-

kojen puitteissa. Äänekosken kaupunki laskuttaa aukioloaikojen ulkopuolelle mene-

vistä ajoista vuoron varaajaa. Liikuntatalolta on poistuttava ennen sulkemisaikaa.      

 

5. Pukuhuoneisiin pääsee 15 min. ennen harjoitusvuoron alkua ja niistä on poistuttava 

viimeistään 20 min. vuoron päättymisen jälkeen.  

 

6. Liikuntatalon sali on ensisijaisesti koulujen käytössä arkisin klo 8.00 - 15.00.  

 

7. Liikuntatalo on liikkumista varten. Asiaton oleskelu liikuntatalon tiloissa on kielletty. 

 

8. Yleisön oleskelu liikuntatalon hallissa, katsomoissa ja harjoitustiloissa on sallittu ai-

noastaan tilaisuuden valvojan tai vahtimestarin luvalla. 

 

9. Liikuntatalon tiloihin ei saa päästää ulkopuolisia henkilöitä.    

 

10.  Jokaisessa tilaisuudessa ja harjoituksessa tulee olla käyttövuoron varaajan ni-

meämä valvoja, jonka vastuulla on huolehtia, että liikuntatalon järjestyssääntöjä nou-

datetaan. Varaajan on ilmoitettava valvojan nimi käyttövuoron myöntämisen jälkeen 

liikuntatoimelle. Liikuntatalolla on aina päivitetty luettelo käyttövuorojen valvojista.   

 

11. Yksityishenkilö tai ryhmä voi harjoitella liikuntatalon vapailla vuoroilla omatoimisesti. 

Harjoittelusta tulee aina ilmoittaa talon vahtimestarille, joka kirjaa väliaikaisen käyttö-

vuoron käyttäjän ja vuoron vastuuhenkilön.     

 

12.  Alle 12 vuotiailla tulee aina olla täysi-ikäinen huoltaja tai valvoja mukana harjoituk-

sissa.   
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13.  Kunto- ja voimailusaleilla omatoimisen harjoittelun ikäraja on 15 vuotta. Alle 15 vuo-

tiaiden harjoittelu on sallittu ainoastaan täysi-ikäisen huoltajan tai valvojan seurassa. 

Älä jätä alle 15 vuotiaita valvomatta tai päästä heitä omatoimisesti kunto- ja voima-

mailusalien laitteisiin. Älä ota lapsia mukaan kunto- ja voimailusaleille, mikäli käynnin 

pääasiallisena tarkoituksena on vain oma harjoittelu.    

 

14.  Liikuntatalon yleisen järjestyksen ylläpidosta vastaavat vahtimestarit ja tarvittaessa 

liikuntatalon muu henkilökunta 

 

15.  Yleisötilaisuuksissa vastuu järjestyksenvalvonnasta ja turvallisuudesta on tilaisuu-

den järjestäjällä.  

 

16.  Puku- ja harjoitustiloissa on noudatettava siisteyttä, järjestystä ja hyviä tapoja. Ylei-

sötilaisuuksissa levitettävä materiaali on kerättävä järjestäjän toimesta tilaisuuden jäl-

keen pois tiloista. Liikuntatoimi laskuttaa vuoron varaajaa / vastuuhenkilöä ylimääräi-

sestä siivouksesta.  

 

17.  Ulkojalkineiden käyttö harjoitustiloissa on kielletty.  

 

18.  Liikuntatoimi ei vastaa vaatteiden tai muun omaisuuden säilyttämisestä pukuhuo-

neissa ja/tai muissa tiloissa 

 

19.  Äänekosken kaupunki ei vastaa liikuntatalolla harjoitus-, tapahtuma-, tai kilpailutoi-

minnan aikana sattuneista tapaturmista.   

 

20. Tilojen ja välineiden käytössä tulee noudattaa liikuntatalon henkilökunnan antamia 

ohjeita. Käyttäjä on velvollinen palauttamaan käyttämänsä välineet niille varatuille 

paikoille. Tilaisuuksien järjestäjä on velvollinen auttamaan liikuntatalon työntekijöitä 

välineiden, sekä katsomon pystyttämisessä ja purkamisessa.     

 

21.  Urheiluseurojen omia urheiluvälineitä tulee säilyttää niille kuuluvissa tiloissa ja niiden 

säilyttämisestä ja hoidosta on sovittava aina ensin liikuntatoimen kanssa. Liikunta-

toimi ei vastaa seurojen liikuntatalolla säilyttämistä laitteista ja/tai välineistä.    

 

22.  Liikuntatalon kiinteistölle tai kalustolle aiheutuneista vahingoista on aina ilmoitettava 

viipymättä liikuntatalon henkilökunnalle. Tahallisen vahingon aiheuttaja on aina kor-

vausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta.  

 

23.  Palloilu ja juokseminen on kielletty liikuntatalon käytävillä.  

 

24. Tupakointi liikuntatalolla ja sen läheisyydessä on kielletty.  

 

25.  Alkoholin, huumeiden tai muiden päihdyttävien aineiden hallussapito, käyttö tai nii-

den vaikutuksen alaisena oleminen on liikuntatalolla kielletty.  


