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YLEISTÄ 

Mattojen säilytystä varten on suunniteltuna säilytyspenkki ja kuljetusalusta. 

Kuljetusalustan pituus on 3000 mm ja yhden maton leveys noin 4000mm -  2 peräkkäin sijoitettavaa 

penkkiä ovat pituudeltaan 4400 mm. 

Tarkoitus on että  molemmissa  pukuhuoneissa säilytetään  2 mattoa kuljetusalustalla ja niiden suojaksi  

asetetaan 2 penkkiä. 

Huomioitavaa on,  että mattojen päät lähtevät  poisrullatessa hieman karkuun – tätä varten on 

huomioituna  40 cm ylimääräistä tilaa penkkien alla. Jos vaan mahdollista,  niin rullataan matot tiiviisti ja 

rullauksen jälkeen asetetaan paikoilleen tarranauhat maton molempiin päin, estää rullan purkautumisen. 

Penkit on suojattu ohuella alumiini pellillä mahdollisilta juomaroiskeilta  yms.  

 

AIKATAULU 

Mattojen rullaus saliin perjantaina klo 16.00 jälkeen ja mattojen  poisrullaus sunnuntaina viimeisen 

harjoituksen jälkeen. Vuorot ja tarkemmat ajat on jaettu joukkueille. 

 

SÄILYTYS 

Talsoilan koulun molemmissa pukuhuoneissa on 1 kpl kuljetusalusta ja 2 kpl:tta säilytyspenkkejä. 

Rullatut matot asetetaan  kuljetusalustalle vierekkäin ( 2 mattoa/kuljetusalusta) siten että mattojen päät 

ylittävät molemmistapäistä kuljetusalustan n. 50 cm:llä. 

Molemmista pukuhuoneista on poistettu kynnykset ja asennettu tilalle matalat rosteriset kynnykset joiden 

yli kuljetusalustan vienti saliin onnistuu vaivatta. 

 

MATTOJEN RULLAUS SALIIN 

Lähtötilanne pukuhuone 1 (tyttöjen käyttämä) 

 
1. Nosta molemmat penkit ylös  

 Penkkien nostamista helpottaakseen on penkin reunasta sekä penkin takaa mahdollisuus 

ottaa kiinni. 

Huomioitavaa että penkkien edessä saattaa olla koulun käytössä olevat penkit sekä lattialla olevat muoviset 

matot => ne tulee siirtää sivuun ennen säilytyspenkin siirtoa. 

 



 
2. Nosta penkit kuvan mukaisesti vastapäiselle seinustalle. 

 

3. Kuljetusalustan vienti saliin ja mattojen rullaus paikoilleen 

 

 
Pukuhuone 1  -  Kuljetusalustalla on 1 x pitkä matto/ 1 x lyhyt matto/imuri 

 

4. Mattojen saliin rullauksen jälkeen kuljetusalusta  tuodaan takaisin pukuhuoneeseen ja penkit 

nostetaan  takaisin paikoilleen 

5. Huomioitava että kuljetusalusta ei saa olla seinässä kiinni – jätä hieman tilaa seinän viereen niin 

säilytyspenkki mahtuu päälle 

 

Toisessa pukuhuoneessa suoritetaan vastaavat toimenpiteet. 

Pukuhuone 2  -  Kuljetusalustalla on 2 x pitkä matto 

1. Säilytyspenkkien nostaminen sivuun, penkit kannattaa laittaa kyljelleen 

2. Kuljetusalustan vienti saliin ja mattojen rullaus paikoilleen 

3. Mattojen rullauksen jälkeen kuljetusalusta takaisin pukuhuoneeseen ja penkkien nostaminen 

takaisin paikoilleen 

Huomioitavaa on että tässä pukuhuoneessa kuljetusalustan vienti saliin hieman helpompaan kuin toisesta 

pukuhuoneessa, johtuen oven sijainnista. 


