
JUTEINIKESKUS
Ilta- ja viikonloppukäyttö 

1) Juteinikeskus on kengätön (käytä kenkätelineitä tai kenkäeteistä)

2) Tupakkatuotteiden käyttö kielletty rakennuksessa ja tontilla

3) Käytössäsi on vain varatut tilat, rakennuksessa on hälytykset muissa tiloissa

→ aiheeton hälytysmaksu 49 € laskutetaan varaajalta

4) Ruokailu ja eväiden syönti tapahtuu vain ravintolassa, ei katsomossa

5) Autojen pysäköinti vain parkkipaikoille, ei koulun piha-alueelle



• Kulku iltakäytön osalta pukuhuoneisiin C-ovesta rakennuksen takaa

• Sisään mennään yhdessä 15 min ennen vuoron alkua (ei kukaan ennen vetäjää)

• Käytetään pukuhuoneita järjestyksessä 1-7, käytä vain tarvittava määrä

• Tuomareille pukuhuoneet eri käytävässä (miehet/naiset), ovet aukeaa turnausavaimella

• Liikuntasaliin kuljetaan ns. puhtaan käytävän kautta

• Joukkueiden vaihtopenkkinä toimii normaalisti voimistelupenkit

• Katsomon 1. penkkiriviä ei tule käyttää pulloille tai hikisille pelaajille

• Käytössäsi liukuovivarasto sekä ns. tuolivarasto, tulostaulun ohjain ja yksi mikrofoni

• Ohjeet äänentoiston ja tulostaulun käytöstä sekä salibandykaukalon kokoamisesta löytyy 

välinevaraston kaapista (kuvassa)

KULKU RAKENNUKSESSA



• Koulun pallot ym. pienvälineet eivät ole käytössä

• Yllättävissä ongelmissa esim. vedessä tai ilmanvaihdossa,

yhteys kiinteistöpäivystäjään 050 361 9227

• Avaimen unohdus ym. joukkueen oma ”moka”, jonka johdosta

kiinteistöpäivystäjä soitettu paikalle, maksaa 49 €

• Avaimen vastuuhenkilöllä täydellinen vastuu, 

älä päästä ulkopuolisia sisään 

• Ilkivaltaan suhtaudutaan nollatoleranssilla

• Tavaroiden säilytys omalla vastuulla 

→ Hattulan kunta ei vastaa kadonneista tavaroista

• Yleisölle ja vieraspelaajille avataan pääovi vain järjestäjän yhteyshenkilön 

ilmoittamana aikana

• Pääovella tulee olla joku, joka ohjeistaa KENGÄTTÖMÄN tilan käytänteet myös 

yleisölle tai vaihtoehtoisesti kenkäeteisestä löytyvä ohjetaulu kengättömyydestä tulee 

siirtää eteiseen

• Järjestäjän on oltava paikalla talossa se aika kun pääovi on auki

• Aikaohjauksella avataan myös kabinetin/kioskin viereinen ovi ravintolatilaan

• Kabinetissa/kioskissa omat erilliset ohjeet käytöstä

TOIMIMINEN KIINTEISTÖSSÄ



• Siivousvälineet on sijoitettu käytävällä olevaan siivouskomeroon (kts. kuva)

→ tilaan pääsee turnausavaimella

• Siivouskomerosta löytyy wc-paperit, roskapussit ja lisäroskikset sekä välineet 

vahinkojen siivoamiseen

• Katso erillinen siivousohje

LOPPUSIIVOUS



TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA:

Kiinteistöpäivystys, 050 361 9227

Kouluisäntä Toni Heikkinen, 050 303 9188 (arkisin klo 8-16)

Lisäkorvauksella voit saada apua tilaisuutesi järjestelyissä Hattulan kunnalta:

• Kouluisännän läsnäolo tapahtumissa, avustus äänentoistossa ja esitystekniikassa ym. 

30 € / alkavalta tunnilta

Ulkopuolisia palveluita hyvissä ajoin sopien:

• Vaativampi äänentoisto ja esitystekniikka, Veikko Pulli 045 7734 7804

• Tuolien ja pöytien siirto (esim. tuolikatsomon kasaus ja purku)

Parolan Visa ry / T18 tytöt, Anne Riihilahti 040 723 1363

Parolan Visa ry / P20 pojat, Mirka Saarinen 040 758 1755


