
OHJEITA SALIVUOROJA SAANEILLE YHDISTYKSILLE SEKÄ YKSITYISILLE RYHMILLE 

 

Kulkeminen sähköisellä Esmi-kulunvalvontalätkällä 

Harjoitusryhmien kulku halliin/koululle tapahtuu ryhmä yhdessä iltakäyttäjille kuuluvasta ovesta! Ovea ei 

saa kiilata auki millään irtoesineillä. Kiilat ym. esteet vahingoittavat oven saranoita sekä sähkölukkoja. Oven 

korjaus sähkölukkoineen maksaa lukkotyypistä riippuen yhteensä noin 800-1000 euroa. Tilapalvelut tulevat 

laskuttamaan väärin toimineita iltakäyttäjäryhmiä tästä. Ulko-ovi on huolehdittava kiinni aina, kun ovi 

avataan. Halliin/koululle ei saa päästää muita ihmisiä, jotka eivät kuulu omaan ryhmään.  

Joukkueen on sovittava yhteinen tuloaika hallille/koululle sekä toimintatapa myöhästyneiden varalle. 

Jokaisen ryhmän tulee sisään mennessään käyttää ehdottomasti aina omaa kulkulätkäänsä (vaikka 

poislähtevän yhdistyksen myötä ovi olisikin avoinna). Liikuntapalvelut tekee vuorojen käytön seurantaa 

osittain myös tämän avulla. Liikuntapalvelut seuraa käyttämättömiä maksuttomia sekä maksavia vuoroja 

(otoksia sekä pidempiaikaista seurantaa eri tiloista). Mikäli yhdistyksellä on sellaisia vuoroja, joita ei ole 

käytetty eikä niitä ole ilmoitettu käyttämättä jättämisestä tai otettu itse niitä pois timmistä, peruuttamatta 

jätetyistä vuoroista peritään hinnaston mukainen ko. tilan vuokrahinta (muut toimijat -hinta). Mikäli vuoron 

varaaja menettelee vuoron haun yhteydessä tai vuoron käytössä epärehellisesti tai asiattomasti, on vapaa-

ajan lautakunnalla oikeus päättää korvausvelvoitteesta ja vuorojen menettämisestä. Myöskin oman 

varauksen siirto jollekin toiselle osapuolelle on kielletty. 

 

Kulunvalvontalätkien aktivointi 

Kulkulätkien aktivointipyynnöt tulee tehdä Salohallin vahtimestareille salohalli@salo.fi osoitteeseen tai 

puh. 02 778 4750. Seurojen tulee toimittaa aktivointipyynnöt aina kootusti. Seurat/yhdistykset ostavat 

kulkulätkät omakseen ja ne ovat tämän jälkeen seuran omaisuutta (niitä ei siis palauteta enää Salohallille, 

vaan pyydetään niihin aina uusien kausien alkaessa aktivointipyynnöt). Yksityiset ryhmät saavat Salohallilta 

kulkulätkän käyttöönsä, mutta kauden viimeisen vuorokerran jälkeen se on palautettava takaisin Salohallille 

(mikäli jättää palauttamatta, lähetämme 30 euron laskun). Mikäli kulkulätkä häviää, pikaisesti siitä tieto 

aina Salohallille, jotta saadaan kyseinen kulkulätkä mitätöityä. 

 

- Hälytykset / tekniset viat 
Murtohälytykset menevät suoraan aina vartiointiliikkeeseen. Mikäli hälytys johtuu iltakäyttäjien 
huolimattomuudesta (yövalvonnan mennessä päälle esim. ulko-ovi on raollaan ovisalpan varassa ja 
lähtee hälytys tai jos saliin/pukutiloihin on jääty huomattavasti pidemmäksi aikaa viimeisellä 
vuorolla ja lähtee hälytys sekä jos suihkun- tai vesihanan päälle jätöstä 600 litran jälkeen lähtee 
hälytys), tällaisissa tapauksissa lasku lähetetään asianosaiselle seuralle. Laskun suuruus on 50 
e/hälytys. Huomioikaa ns. vasikkaovet (joita on mm. Muurlan-, Moision- ja Pajulan kouluilla), niitä 
ei saa missään tapauksessa aukaista ja ohittaa sitä kautta oven aukiolosummeria (kyseisessä 
toimintatavassa sähkölukko rikkoutuu vähitellen). Jokaisen vuoron on ehdottomasti tarkastettava 
aina myös tämä viereinen vasikkaovi (vaikka ei olisi sitä itse aukaissutkaan). 
Mikäli talotekniikkaan tulee teknisiä vikoja (jos ovi ei aukene sähköteknisen vian vuoksi, vesivuoto/-
vahingot, lamput pimeinä ym.) tulee ilmoittaa varallaolo-/päivystysnumeroon p. 044-778 5511 
(kantasalo) ja 050-5221200 (muu Salo). Muuhun Saloon kuuluvat kaikki salit ns. vanhan Salon 
keskustan ulkopuolelta. Muissa ongelmallisissa asioissa voitte olla yhteydessä iltaisin ja 
viikonloppuisin Salohalliin puh. 02-778 4750 tai Urheilukentän päivystysnumeroon 02-778 4725. 

  

mailto:salohalli@salo.fi


Salivuorojen peruutukset 

Salivuorojen peruutukset (kertoina, joita niitä ei käytetä erinäisten menojen tai pelireissujen takia) tulee 

tehdä Timmin kautta viimeistään 48 h ennen kys. varausta, jotta toiset yhdistykset tai ryhmät voivat 

halutessaan varata Timmistä korvaaviksi/yksittäisiksi vuoroiksi vapaita aikoja. Liikuntapalveluilla on oikeus 

laskuttaa käyttäjiä sellaisista varatuista vuoroista, joita ei ole käytetty eikä ole ilmoitettu niiden käyttämättä 

jättämisestä liikuntapalveluille viimeistään maksuttomien vuorojen osalta 2 vuorokautta ja tapahtumissa 21 

vuorokautta ennen varausta. Lisää tietoa heti alussa kulunvalvontalätkien ohjeiden alla. Mikäli vuoron 

varaaja/käyttäjä menettelee vuoron haun yhteydessä tai vuoron käytössä epärehellisesti tai asiattomasti, 

on vapaa-ajan lautakunnalla oikeus päättää korvausvelvoitteesta ja vuorojen menettämisestä. 

Vuoron vetäjä 

Ryhmien vetäjä on aina vastuussa vuorostaan ja ryhmästään, joten hänen tulee aina ehdottomasti lähteä 

harjoituksista/kiinteistöstä viimeisenä tarkastaen mm. seuraavat asiat: 

- palauttaa aina ryhmänsä käyttämät välineet oikeille paikoilleen! Mikäli ryhmäläiset palauttavat välineet 

varastoon, vetäjän tulee tarkistaa, että ne ovat oikeilla paikoillaan. 

- tarkistaa aina lopuksi molemmat pesutilat sekä vessat (mikäli pukuhuoneisiin ei ole tullut seuraavaa 

joukkuetta) 

- sammuttaa valot, mikäli seuraava ryhmä ei ole tullut pukuhuoneisiin 

- tarkistaa, että kaikki ulko-ovet ovat pois lähtiessä kiinni (eri kiinteistöissä eri määrä tarkistettavia ovia) 

- päihdyttävien aineiden tuonti liikuntatiloihin on aina kiellettyä. 

Turnausten- ja pelien järjestäjät! 

Kun anotte turnaus-/peliaikoja (usein alustavana ylipitkänä varauksena), ilmoittakaa heti, kun 

otteluohjelma on selvinnyt, mikä on todellinen ajan tarve. Mikäli varaamanne turnaus jostain syystä 

peruuntuu, peruutus on tehtävä meille välittömästi tiedon saatuanne. Mikäli peruutusta ei ole tehty ja 

varaukseen on aikaa alle 2 päivää, junnuvarauskin muutetaan maksulliseksi varaukseksi. 

Mikäli järjestävällä seuralla on tarvetta ulko-oven aukioloon niin, että yleisö pääsisi tietyn ajan vapaasti 

kulkemaan sisään ja ulos, siitä ilmoitus Päivi Suomiselle vähintään viikkoa ennen tapahtumaa. Tietona 

hänelle; mikä ovi avoimeksi ja mistä kellon ajasta mihin. Kannattaa muistaa, että mikäli peli/turnaus loppuu 

suunniteltua aikaisemmin ja ovi olisi vielä avoinna, niin salia ei saa jättää vartioimatta. Tämän takia oven 

aukiolopyyntö kannattaa tehdä aina huomattavasti lyhyemmäksi ajaksi, kuin mitä pelivaraus on. 

Halikon ja Perniön halleihin tarvitaan lisäksi yleisavain pelitapahtumiin, koska molemmissa halleissa 

tulostaulut ovat lukitussa tilassa ja Halikossa myös kahviotila on lukittu. Avaimen saa lainaksi Salohallin 

aulasta vahtimestareilta, p. 02 778 4750. 

Halikon liikuntahallissa pelipäivä on lauantai.  

 

 

 

 

 


