
 

Toimintaohjeet hallissa 
 

1. Kenttäalue on varattu käyttövuoron omaavalle 
 
Yleisön ja vuoroaan odottavien pelaajien on oltava kenttäverkon rajaamalla kentän lämmittelyalueella. Hallin 
käyttövuorot vaihtuvat täsmällisesti vuorolistan mukaan. 
 
Vuoronsa lopettavan joukkueen on poistuttava kenttäalueelta ripeästi ja vuoroaan aloittava ryhmä saa mennä 
kenttäalueelle vasta oman vuoronsa alettua! Varatun halliajan ulkopuolella pidettävät joukkuepalaverit ja 
tiedotteiden jako suoritetaan lämmittelyalueella. Oleskelu hallissa harjoitusvuoron ulkopuolella ei ole toivottavaa. 
Valmentajat voivat halutessaan seurata toisten ryhmien harjoittelua. 
 

2. Vapaa alue kentän päädyssä on varattu lämmittelyyn 
 
Kenttäverkon erottama lämmittelyalue on varattu joukkueiden käyttöön alku- ja loppuverryttelyä ja varusteiden 
vaihtoa varten. Pallottelu on ehdottomasti kielletty lämmittelyalueella! 
 

3. Varusteiden vaihto ja huolto 
 
Varusteiden vaihto tapahtuu kentän lämmittelyalueella. Ulkona käytetyillä jalkapallokentillä ei kenttäalueelle saa 
mennä. Kengät on puhdistettava ennen kentälle menoa. On hyvä ottaa tavaksi vaihtaa jalkapallokengät jalkoihin 
vasta hallissa! Pelikasseja voi säilyttää kentän päädyn varustelaatikoissa ja naulakoissa. 
 
Pelikenkiä ja muita varusteita ei saa pestä WC-tiloissa.  
 
Koy Jampan Jalkapallohalli ei vastaa halliin jätetyistä varusteista ja omaisuudesta! 
 

4. WC/suihkutila 
 
Hallin sisällä päätyalueella olevat WC/suihkutilat ovat pelaajien ja muiden hallin asiakkaiden käytettävissä. Ne 
eivät ole kuitenkaan pukeutumistiloja. Juomapullot voi täyttää WC/suihkutilan päädyssä olevasta vesipisteestä. 
 

5. Harjoitusvälineet 
 
Hallin käyttäjille varatut harjoitusvälineet on palautettava paikoilleen vuoron päätyttyä. 
Mikäli maaleja on harjoituksen aikana siirretty, on ne myös palautettava samaan paikkaan, jossa ne olivat 
harjoituksen alkaessa. Maali- ja palloverkoissa roikkuminen ja kiipeily on kielletty. Hallin pienet juniorimaalit ovat 
kapeammat kuin ulkona käytettävät maalit. Tämän takia maalissa roikkuminen voi kaataa maalin ja aiheuttaa 
vakavan tapaturman! 
 

6. Tupakointi, roskat, purukumit, siivous, eläimet 
 
Tupakointi ja nuuskan käyttö hallissa on kielletty! Hallin ulkopuolella on astioita tupakannatsoja varten. 
Toivomme kaikkien käyttäjän noudattavan siisteyttä yhteisessä hallissamme ja sen piha-alueella. Purukumin 
syönti on kiellettyä, ja roskat on laitettava roska-astioihin. 
 
Hallin siivouksesta vastaavat hallin käyttäjät, eli pidetään paikat puhtaina. Koirien ja muiden eläinten tuominen 
hallin sisätiloihin on kielletty. 
 

7. Autojen pysäköinti 
 
Hallin pysäköintialueella on 36 autopaikkaa. Useamman joukkueen vaihtaessa samaan aikaan harjoitusvuoroja 
sekä turnausten aikana varapysäköintipaikkana voi käyttää vieressä sijaitsevan Pentisolin pysäköintialuetta.  
 
Toivomme Teidän huomioivan myös muut pysäköintipaikkojen käyttäjät, jotta kaikille löytyy tilaa ja voimme 
turvallisesti ja esteettömästi liikennöidä piha-alueella. Hyvää yhteispeliä pysäköintiin!  
 

8. Ovien lukitus, avaimet ja hälytysjärjestelmä 
 
Hallin ovet pidetään lukittuina. Kunkin käyttäjän vastuuhenkilö kuittaa halliyhtiöltä hallin avaimen ja saa samalla 
tarkemmat ohjeet avaimen käytöstä ja hälytysjärjestelmästä. 
 
Kulku halliin tapahtuu hallin pitkän sivun pohjoisen puoleisesta käyntiovesta (ison huolto-oven vieressä). Muissa 
ovissa on hälytysjärjestelmä kaiken aikaa kytkettynä ja hälytys kytkeytyy aina ovea avattaessa, joten käyttäjät 
eivät saa avata muita ovia (paitsi hätätilanteet!). 



 
Turhasta hälytyksestä aiheutuneista kustannuksista vastaa hälytyksen aiheuttaja. Harjoitusaikojen ulkopuolella 
hallin ovia ei saa avata, koska avaus voi aiheuttaa murtohälytyksen. Ota yhteys numeroon 050 583 8433, jos 
Sinulla on tarvis käydä hallissa harjoitusaikojen ulkopuolella. Harjoitusajat löytyvät netistä www.japs.fi 
 

9. Hätätilanteet 
 
Tulipalon sattuessa on suoritettava palohälytys (numero 112). Hallin ovilla on ensisammuttimia ja kaikki ovet 
ovat poistumistieovia. Sähkökatkon sattuessa katkeaa lämmitys, ilmastointi ja valaistus paitsi poistumistieovien 
hätävalot. Sähkökatkoksesta tai muusta teknisestä viasta on ilmoitettava numeroon 050 583 8433. 
 

10. Muuta 
 
Hallissa on virvoitusjuoma-automaatti, joka ovat pelaajien ja muiden hallin asiakkaiden käytettävissä. Juomat on 
nautittava asfalttialueilla eikä kenttäalueella. 
 
 
 
KOY JAMPAN JALKAPALLOHALLI 

 


