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Tehtävänä Saimaanharjun urheilukentän portaiden puhdistus lumesta/jäästä siten, että portaat ovat 
kuljettavassa kunnossa niin kauan kuin hiihtoladut ovat käytössä. Vaikka ladut eivät vielä olekaan käytössä, 
niin puhdistetaan portaat lumesta silti, ettei lunta pääse kertymään portaille ennen latujen avaamista. 
Lisäksi hoidamme Konstun montun luistelukopin sulkemisen/avaamisen. Talkoot tehdään SALIBANDYN 
ALUESARJA -joukkueissa pelaavien lasten vanhempien kesken. 

URHEILUKENTÄN PORTAIDEN PUHDISTAMINEN 

Portaat pyritään puhdistamaan koko leveydeltä aina kun se ajan/voimien suhteen on mahdollista, mutta jos 
lunta on tullut paljon, ja ei ehdi/jaksa puhdistaa koko leveyttä, niin voi tehdä vain miehenmentävän väylän 
kaiteen viereen.  Portaat puhdistetaan koko leveydeltä sitten myöhemmin paremmalla ajalla vaikka 
isommalla porukalla. 

Kerran päivässä putsaus riittää, mutta toki saa putsata myös useammin. Se helpottaa sitten seuraavien 
päivien työtä. Lähtökohta on, että portaat ovat kulkukelpoiset silloin, kun niitä tarvitaan.  Jos lunta ei sada, 
niin silloin ei luonnollisestikaan tarvitse edes käydä. Parasta olisi, jos jaksaisi käydä puhdistamassa aina 
aamuisin, mutta arkisin riittää kyllä iltapäivällä/illalla käyntikin. Viikonloppuisin pitäisi käydä aamusta, jotta 
portaat olisivat kunnossa, kun hiihtäjiä tulee kentälle. 

Aikaa portaiden puhdistamiseen menee n. 15‐30 min riippuen lumen määrästä.  Kannattaa seurata 
sääennusteita omalla vuorollaan ja mennä pahimman sateen loppuessa puhdistamaan. Homma on kevyttä, 
kun sen ehtii tekemään ennen, kuin ihmiset ovat ehtineet tallata lumen portaisiin.  

Helpointa on ottaa kotoa mukaan kunnollinen lumentyönnin tai lumilapio. Tarvittaessa välineet saa myös 
urheilukentän varastosta, mutta silloin täytyy hakea omalle vuorolleen ohjaajilta varaston avain lainaksi. 

KONSTUN MONTUN LUISTELUKOPPIEN LUKITSEMINEN/AVAAMINEN 

Vuorossa olevat perheet lukitsevat Konstun Montun pukukopin joka päivä (ma-su) n. klo 21 ja lisäksi 
viikonloppuna (la-su) avaavat kopin viim. klo 9.00. Kentänhoitaja avaa kopin arkisin, mutta 
todennäköisesti kentänhoitajan lomien aikana koppi täytyy avata myös arkiaamuisin. Koppien siisteys 
tarkistetaan samalla ja irtoroskat kerätään roskikseen. 

Luistelukoppien sulkeminen/avaaminen aloitetaan, kun kaukalo saadaan käyttöön. Pyrimme saamaan 
avaimia useampia, jolloin seuraavalla viikolla vuorossa olevat perheet voivat hakea avaimet jo edellisellä 
viikolla oman ryhmän ohjaajilta.  

VUOROT 

Vuorot jaettu siten, että 2-3 perhettä hoitaa aina yhden viikon. Perheet sopivat keskenään hoitavatko koko 
viikon kimpassa vai jakavatko viikon siten, että yksi perhe tekee esim. ma‐ke, toinen to-pe ja kolmas la‐su 
tai vaikka vuoropäivin. Mikäli ette tunne samalla viikolla olevaa perhettä entuudestaan oman ryhmänne 
ohjaajilta saatte ko. perheen yhteystiedot vuorojen sopimiseksi. 

Mikäli oma vuoro sattui sellaiselle ajalle, ettei pysty vuoroaan hoitamaan, yritetään ensin omatoimisesti 
vaihtaa vuoro jonkin muun perheen kanssa.  Jos ette millään saa omalle vuorolle paikkaajaa, ottakaa 
mahdollisimman pian yhteyttä joukkueenne yhteyshenkilöön.  

HUOM! NÄMÄ EIVÄT OLE LASTEN TALKOOT. VANHEMMAT HOITAVAT HOMMAN, MUTTA TOKI LAPSET 
VOIVAT OLLA MUKANA AUTTAMASSA. 


