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Tuusulan kunnan koulujen liikuntasalien käyttö 
 

 

Tuusulan Palloseura varaa kunnan koulujen liikuntasaleja seuran joukkueiden 
harjoitusvuorokäyttöön. Seura hakee kouluvuoroja pääsääntöisesti vain kouluilta, joissa on riittävän 
iso liikuntasali lajimme harjoitustarpeisiin. Seura jakaa salivuorot joukkueille kauden 
harjoitusvuoroiksi, samalla kun tekonurmen ja kuplahallin harjoitusvuorot. Vuorot ovat Tuusulan 
Palloseuran vastuulla, eivätkä joukkueet voi luovuttaa vuoroja muiden tahojen käytettäväksi. 

Kouluvuorojen käytössä on noudatettava seuraavia asioita: 

1. Jokaisella käyttövuorolla on joukkueen vastuuhenkilö (täysi-ikäinen), joka vastaa tilan 
käytöstä ja siitä, että muihin koulun tiloihin ei mennä. Vastuuhenkilö merkitsee 
harjoitustapahtuman koulun seurantavihkoon, joka löytyy koulusta riippuen esim. 
liikuntasalin lähettyviltä ilmoitustaululta, ovesta tms. Vihkoon merkitään myös mahdolliset 
huomiot, esim. jos tila on ollut aikaisemman käyttäjän toimesta sotkettu tms kun joukkue 
saapuu sinne. 

2. Pyrkikää tulemaan harjoituksiin yhtenä ryhmänä, jota koulun ovia ei tarvitse pitää auki 
turhaan.  

3. Huolehtikaa siitä, että vuoron aikana ovet ovat lukittuna. Ulko-ovia ei voi jättää 
raolleen/auki, koska se esim. viikonloppuna aiheuttaa hälytyksen, ja toisaalta mahdollistaa 
ulkopuolisten tahojen pääsyn koulun tiloihin. 

4. Salissa ollaan vain sisäpelijalkineilla (tai paljain jaloin/sukkasillaan) – myös ohjaajat ja 
vanhemmat. Kurakeleillä ulkokengät on hyvä jättää pukuhuoneen ulkopuolelle, jotta 
seuraavan käyttäjän ei tarvitse tulla likaisille pukuhuoneen lattioille. 

5. Vuoron jälkeen huolehditaan tavarat paikoilleen, sammutetaan valot (myös WC-tilat) ja 
lukitaan ovet jokaisen harjoituskerran jälkeen. 

Mikäli ilkivaltaa, sotkemista tai muuta asiatonta toimintaa ilmenee jonkin ryhmän toimesta, evätään 
kyseiseltä ryhmältä salivuoron käyttö. Koulut informoivat mahdollisista häiriöistä seuraa. 

Koulutilojen käytöstä tapahtuvista poikkeuksista (lomat, tapahtumat tms) ilmoitetaan koulun 
toimesta näkyvissä paikoissa salien läheisyydessä tai ovissa. Koulun loma-aikoina salivorot ovat 
aina pois käytöstä. Loma-ajoista löytyy tietoa Tuusulan kunnan sivuilta (www.tuusula.fi) ja lisäksi 
kunkin koulun omilta sivuilta. 

Joissain kouluissa tilojen käyttöön tarvitaan avain/avainkortti, jonka saa kyseisen koulun kansliasta 
panttia vastaan. Avaimet on ehdottomasti aina palautettava viimeistään toukokuun puolivälissä 
koululle takaisin. 

Koulukohtaiset asiat 

Koulukeskus:  - kansliasta saa panttia vastaan avainkortin 

 

Mikkola:   -  kansliasta saa kuittausta vastaan avaimen 

-ulko-ovea ei saa pitää auki 5 min pidempään (aktivoi hälytyksen) 

 

Hyökkälän yläaste: - viikolla (ma-pe) ovien avaamisen hoitaa koulun iltavahtimestari 

http://www.tuusula.fi/
http://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=1375


päiv. 6.12.2013 

www.tups.fi  2 

 

- viikonlopun käyttäjät saavat lunastaa kansliasta avaimen panttia 

vastaan 

Vaunukangas:  -    sähkölukot, ovet auki salivuorojen aikana 

 

Riihikallio:  -    viikolla (ma-pe) ovien avaamisen hoitaa iltavahtimestari: odota häntä     
jos ovet ovat lukossa. 

- viikonlopun käyttäjät saavat lunastaa avaimen kansliasta panttia 
vastaan. 

 

 

Yhteistyössä koulujen kanssa pystymme takaamaan mukavia ja 
turvallisia liikuntahetkiä niin isoille kuin pienille jalkapalloilijoille. 

 

 


