
  
  
  

 

Liikuntasalien ilta- ja viikonloppukäyttöohjeet 
 
 
Vipusenkadun kampuksen ja Keskustakampuksen liikuntasalin salivuorot varataan vuosittain ajalle syys – 
kevätlukukausi (1.8 - 30.5.). Liikuntasalien vuorot haetaan käyttövuorohakemuksella viimeistään 30.4. 
mennessä.  
 
Käyttövuorohakemus tulee palauttaa sähköpostilla osoitteeseen maarit.autio@salpaus.fi. Heinolan Opintien 
liikuntasalin käyttövuorohakemukset palautetaan osoitteeseen marjo.skytta@salpaus.fi.  Edellisiltä 
yhdyshenkilöiltä voi tiedustella myös käyttövuorohakemuslomaketta täytettäväksi. 
 
Määräpäivään mennessä saapuneet hakemukset käsitellään kootusti, ja vuoroja jaettaessa etusijalla ovat 
aikaisemmat käyttäjät. Tulevan kauden käyttövuoropäätökset pyritään tekemään toukokuun loppuun 
mennessä. Myönnetyt vuorot ilmoitetaan käyttövuorohakemukseen merkitylle yhteyshenkilölle. Vuorot ovat 
käytössä viikolla klo 18 – 22 välisenä aikana ja viikonloppuisin klo 9 – 22. 
 
Salit ovat poissa käytöstä vko 52 – 1 (24.12.2019 – 2.1.2020), sekä kesäaikana. Poikkeukselliset ajankohdat 
käsitellään erikseen. 
 
Kulkutagit & ilta- ja viikonloppupäivystys 
 
Liikuntasalien ovien kulkutagit kuitataan/päivitetään ennen kauden aloitusta, tageja on mahdollista saada max. 
2 kpl / käyttäjäryhmä.  
 
Vipusen kampus: 
- kulkutagit: kiinteistövahtimestari Nina Karimäki p. 044 708 0472 klo 8 - 16 
- päivystys: SOL Palvelut p. 020 5700 200 (valtakunnallinen palvelunumero) 
 
Keskustakampus: 
- kulkutagit: kiinteistövahtimestari Tarja Pietikäinen p. 044 708 0466 klo 8 - 16 
- päivystys: Lassia & Tikanoja p. 050 385 7102 
 
Heinola, Opintie 1: 
- kulkutagit: kiinteistövahtimestari Marjo Skyttä p. 044 708 0488 klo 8 - 16 
- päivystys: ISS Palvelu p. 0200 155 00 (valtakunnallinen palvelunumero) 
 
Hinnasto 2019 – 2020 (urheiluseurat, yhdistykset, yritykset ja yksityiset käyttäjät) 
 
Vipusenkatu 5 A1  
- liikuntatarkoituksiin 27,50 € / tunti (sis. alv 10 %) 
- muu käyttö 30 € (sis. alv 24%) 
 
Svinhufvudinkatu 8  
- liikuntatarkoituksiin 22 € / tunti (sis. alv 10 %) 
- muu käyttö 25 € (sis. alv 24%) 
 
 



  
  
  

 

Heinola, Opintie 1  
- liikuntatarkoituksiin 25 € / tunti (sis. alv 10 %) 
- muu käyttö 28 € / tunti (sis. alv 24 %) 
 
 
Liikuntatilojen ilta- ja viikonloppukäytön säännöt: 
 
Käyttöoikeus: Ulkopuoliset käyttäjät, joille Koulutuskeskus Salpauksen Kiinteistöpalvelut on 
päätöksellään luovuttanut käyttöoikeuden liikuntasaliin. 
 
Käyttöaika: Sähkölukolliset ulko-ovet avataan 10 minuuttia ennen käyttöajan alkua ja suljetaan 5 minuuttia 
käyttöajan alkamisen jälkeen. Pukuhuonetiloista on poistuttava 15 min harjoitusajan päättymisen jälkeen. 
Myönnettyjä harjoitusvuoroja tulee noudattaa ja suunnitella ne niin, että sali on tyhjä seuraavan vuoron 
alkaessa. Saliin ei voi mennä ennen edellisen vuoron päättymistä. 
 
Pukeutuminen: Liikuntasaliin saa mennä vain sisäpelijalkineilla.  
Ulkojalkineet on jätettävä pukuhuoneeseen tai liikuntasalin ulkopuolelle. Määräys koskee myös kilpailuja tai 
otteluita seuraamaan tulleita katsojia. 
 
Kaluston käyttöönotto: Oppilaitoksen liikuntavälineitä saa käyttää vain koulun luvalla. Ei koske sählymaaleja, 
lentopallo-, sulkapallo- ja tennisverkkoja tolppineen. 
 
Vastuukysymykset: Jokaisella ryhmällä tulee olla vastuullinen valvoja, joka lähtee viimeisenä harjoituksista ja 
varmistaa, että liikuntatilat jäävät siistiin kuntoon, sekä sammuttaa valot. Vuoron aikana ovia ei saa jättää auki. 
Tapaturmista vastaa vuokraaja tai jokainen henkilökohtaisesti itse. Jokainen on vastuussa henkilökohtaisesta 
omaisuudestaan. Kiinteistölle tai irtaimistolle aiheutuneista vahingoista vastaa vuokraaja tai jokainen 
henkilökohtaisesti itse. Vahingoista on ilmoitettava heti tai viimeistään seuraavana arkipäivänä kohteen 
vahtimestarille. 
 
Vuoron peruuntuminen: Vuokralaisen peruma vuoro ei oikeuta vuokran alennukseen. Mikäli oppilaitos 
tarvitsee liikuntatiloja omaan käyttöönsä, vuoron peruuntumisesta ilmoitetaan käyttäjälle mahdollisimman 
pian, ja ko. kerroista ei peritä vuokraa.  
 
Liikuntasalin käyttö: Jokaisen vuoron jälkeen tulee sammuttaa valot salista ja järjestää tavarat paikoilleen. 
Tagin haltijan tulee lähteä vuoron päätyttyä viimeisenä ja varmistaa ovien lukkiutuminen. Vuoron aikana ulko-
ovia ei saa jättää auki. Vastuuhenkilön on varmistettava, että kaikki kulkevat oikeista ovista murtohälytysten 
välttämiseksi. Toistuvat käytöshäiriöt tai muu hyvien tapojen vastainen toiminta harjoitusvuoron aikana 
aiheuttaa käyttöoikeuden peruuntumisen. 
Tilaisuuden vastuuhenkilö vastaa siisteydestä. Siivousvälineet löytyvät välinevarastosta. Syntyneet jätteet tulee 
toimittaa jäteastioihin. 
 
Yleiset määräykset:  
Tupakointi ja alkoholin nauttiminen oppilaitoksen piha-alueella ja sisätiloissa on kielletty. 
 


