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LYSEONMÄEN KOULUN KIVIMAA SALIN TILOJEN KÄYTTÖVUOROT LV 2015 – 2016 
31.8. – 13.12.2015 ja 4.1. – 22.5.2016 

 
 

Vuorot näkyvät netissä 
 

 Liikuntatilavuorokalenteri on katseltavissa netissä osoitteessa: 
 
 www.palvelutarjotin.fi  (linkkinä myös kaupungin kotisivuilla) 
 Heinola > liikunta ja vapaa-aika > tilanvaraus > Näytä kalenteri 

(huom! ei kirjautumista missään vaiheessa). Kalenterista valitsette haluamanne liikuntatilan ja 
viikon. Varatut vuorot näkyvät kalenterissa (peruttujen vuorojen kohdalla kalenteri on tyhjä). 
Kauden 2015-2016 vuorot julkaistaan elokuun alussa. 

 
Vuoroperuutusilmoitukset seitsemän (7) päivää aikaisemmin 
 

Vuoron varaajan on vuoroperutuksestaan ilmoitettava viimeistään 7 päivää ennen.  
Myös jos alle 18-vuotiaiden maksutonta vuoroa ei peruta viimeistään 7 pv ennen, peritään 
normaali vuoromaksu (liik.ltk 4.4.2012). 
 

Vuoroperuutukset sähköpostilla 
 
 Vuoroperuutukset on ilmoitettava sähköpostilla osoitteeseen: 
 
  vuoroperuutukset@heinola.fi 
 
 Peruutusilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot: 

1. Vuoron haltija        esim. HeiUr/A-tytöt 
2. Liikuntatila  Lyseo 
3. Viikonpäivä   KE 
4. Kellonaika   klo 20-21 
5. Peruttava aikaväli  14.11.-21.11 
Sekä peruutuksen ilmoittajan nimi. 

 
vuoroperuutukset@heinola.fi –osoitteeseen voi tehdä vain vuorojen 
peruutuksia, ei varauksia tai muutoksia. 
      
Mikäli liikuntapalvelut tai koulu joutuu perumaan tilapäisesti vuoroja, 
ilmoitetaan perutuksista vuoron vastuuhenkilölle. Vuoron varaajan 
vastuulla on, että oikea vastuuhenkilö on tiedossamme. Ilmoittakaa 
liikuntatoimistoon, mikäli vuorohakemuksessa ilmoittamanne vuoron 
vastuuhenkilö muuttuu.  

 
Tässä vaiheessa tiedossa olevat salivuorojen peruutukset: 

 
Käyttövuoroja ei ole seuraavina pyhä- yms. päivinä:  

 
 6.12.2015 Itsenäisyyspäivä    
 25.3.2016 

26.3.2016 
Pitkäperjantai 
lauantai 

   

 27.3.2016 Pääsiäispäivä    
 28.3.2016 2. Pääsiäispäivä    
 30.4.2016 Vapunaatto    
 1.5.2016 Vapunpäivä    
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LIIKUNNAN ILTAKÄYTTÖ KIVIMAA-SALISSA 
 
Jokaisella ryhmällä tulee olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot on annettu Lyseonmäen 
koululle tai liikuntatoimistolle vuoronvarauslomakkeella. 
 
Vastuuhenkilö: 
 

 Ohjeistaa ryhmän käyttämään koulun C-siiven ulko-ovea nro 9 joka on tarkoitettu Kivimaa salin 
iltakäyttäjien oveksi (pukuhuoneet sijaitsevat sisääntulo kerroksessa). Hän myös valvoo, ettei ovesta 
pääse ulkopuolisia henkilöitä koulun tiloihin.  
Ulko-ovi avataan 15 min ennen vuoron alkua ja  suljetaan 10 min vuoron alkamisen jälkeen. 
Jos ovet ovat turhaan auki ja tiloissa käy ulkopuolisia on vastuu vuoron varanneella 
henkilöllä/seuralla. 
Ovien väliin ei saa laittaa esim. kapuloita ne aiheuttavat hälytyksen päivystävälle 
huoltomiehelle,  tästä aiheutuvat kustannukset korvaa salivuoron varannut. 
 
Tiloissamme on nauhoittava kameravalvonta. 
 
Kivimaa salin nurkassa oleviin laitteisiin ei saa koskea eikä niitä saa vahingoittaa, vastuu 
tästä on vuoron varanneella. 
 
Salin valokatkaisija sijaitsee salin perällä (kuljettava salin läpi). Valokatkaisijan vieressä 
olevaa ovea ei saa avata, siitä kulkeminen aiheuttaa hälytyksen ja tästä aiheutuvat 
kustannukset korvaa salivuoron varannut.  
 

 Huolehtii, että salissa ei pelata sählyä tai vastaavia mailapelejä eikä lattiaan kiinnitetä teippejä tms. 
merkkejä. Saliin ei mennä ulkojalkineissa eikä mustapohjaisissa kengissä. 

 

 Huolehtii mukaansa ensiaputarvikkeet ryhmänsä käyttöä varten. Salissa ei ole ensiaputarvikkeita. 
 

 Sammuttaa valot salista ja pukuhuoneista.  
 

 Poistuu aina pukuhuonetiloista viimeisenä ja tarkistaa, että ulko-ovi on varmasti lukittunut. Jos ulko-
ovi ei lukkiudu 10 min. salivuoron päättymisen jälkeen, ota yhteyttä päivystävään huoltomieheen 
puh. 044 797 6921. 

 
 
Toiminta ja poistuminen tulipalotilanteessa 
 

1. Pelasta välittömästi vaarassa olevat. 
 

2. Kokoa ryhmä jonoon, laske ryhmäläisten lukumäärä ja johda ryhmän poistuminen mahdollisimman 
nopeasti. Laske vielä ulkona, että koko ryhmä on varmasti poistunut  talosta.  

 
3. Soita hätänumeroon 112. 

 
4. Aloita sammutus lähimmällä alkusammutusvälineellä ja rajoita paloa sulkemalla ovet. 

  
5. Opasta palokunta paikalle. 

 

Virpi Kivistö 
Virpi Kivistö 
rehtori 

 
TIEDOKSI  käyttövuorojen hakija 
 liikuntatoimisto 
 opetus- ja koulutuspalvelut 
 kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä 

kiinteistövalvomo 
 Lyseonmäen  koulun huoltomies Osmo Varjus 
 huoltomestari Ari Blom 
 siivoustyönjohtaja Riitta Ylijoki 
 Lyseonmäen koulun siistijät 
 Lyseonmäen koulun liikunnanopettajat 



 


