
Ravilinnan tilojen ja alueiden järjestyssäännöt  
 

1. Peruuttamattomasta varatusta vuorosta peritään 50 € ja peruutus on tehtävä viimeistään 2 

vrk ennen vuoroa. Seura ei saa luovuttaa varaamaansa vuoroa eteenpäin.  

2. Seurojen/ yhdistysten on nimettävä liikuntahallivuorolle vastuuhenkilö/-henkilöt ja 

toimitettava nimi/nimet puhelinnumeroineen liikuntapaikkojen hoitajille. Mikäli 

vastuuhenkilö vaihtuu, on siitä ilmoitettava liikuntapaikkojen hoitajille. Vastuuhenkilön on 

oltava täysi-ikäinen.  

3. Liikuntahalliin ei saa mennä ilman vastuuhenkilöä.  

4. Liikuntahallin on oltava tyhjä viimeistään 21.45. Liikuntatiloista on poistuttava viimeistään 

klo 21.55 eli talon on oltava tuolloin tyhjä.  

5. Jokainen liikkuu omalla vastuulla Ravilinnan tiloissa.  

6. Liikuntahalliin ei saa mennä ulkojalkineissa tai kengillä, jotka värjäävät lattiaa.  

7. Peliverkot, laidat, ym. tarvikkeet palautettava paikoilleen.  

8. Tupakointi/ tupakkatuotteiden (esim. sähkötupakka, nuuska) käyttö kielletty samoin kuin 

päihteiden käyttö, tuonti tai päihteiden alaisena olo liikuntatiloissa on kielletty.  

9. Päihtynyt tai uhkaavasti käyttäytyvä henkilö kehotetaan poistumaan tiloista ja tarvittaessa 

soitetaan poliisille. Ravilinnan henkilökunnalla on oikeus poistaa käyttöohjeiden vastaisesti 

toimiva henkilö Ravilinnan tiloista.  

10. Eläinten tuonti Ravilinnan tiloihin on kielletty.  

11. Mikäli jokin Ravilinnan kalustoon kuuluva tavara tai tila rikkoutuu, on siitä ilmoitettava 

välittömästi liikuntapaikkojen hoitajille.  

12. Mikäli kunta tarvitsee salitiloja omaan tapahtumaan tms., ilmoitetaan siitä salivuoron 

varanneelle ja tällöin salivuorot perutaan. Myös sarjapelit, isot tapahtumat ja kilpailut 

aiheuttavat ns. vakiovuoron menetyksen, josta ilmoitetaan.  

13. Turnaukset ja sarjapelit tulee ilmoittaa mahdollisimman aikaisin liikuntapaikkojen hoitajille 

tai vapaa-aikasihteerille.  

14. Seurat voivat varata vuoroja niiden lajien puitteissa, joissa seura järjestää ohjattua toimintaa/ 

kilpailuja.  

15. Liikuntahallin lattiaan ei saa laittaa ilman Ravilinnan henkilökunnan lupaa minkäänlaisia 

merkintöjä (teipit, liimat, ym.)  

16. Pukuhuoneissa ym. Ravilinnan tiloissa ei ole arvoesineille säilytystiloja, joten niiden 

jättäminen tiloihin on omalla vastuulla.  

17. Tapahtuman järjestäjät järjestävät ja purkavat itse tapahtumansa.  

18. Jokainen järjestäjä vastaa Ravilinnan tilojen ja alueiden siisteydestä. Jos tila vaatii 

tapahtuman jälkeen ylimääräisen siivouksen, se laskutetaan tilan vuokraajalta. Tapahtuman 

jälkeen järjestäjän tulee viedä roskat ulkoroskikseen.  

19. Keittiön laitteiden ja koneiden käyttöohjeisiin tulee tutustua ennen tilaisuuksien alkua.  

20. Keittiön vuokraajan vastuuhenkilöllä tulee olla hygieniapassi.  

21. Ravilinnan sisäänkäyntien läheisyydessä tupakointi on kielletty. Mikäli tupakoinnista 

aiheutuu ns. turha paloilmoitus, on hälytyksen aiheuttajan korvattava kyseinen kulu.  

22. Järjestyslain mukaisesti kaikkien teräaseiden, ym. aseiden tuonti tiloihin kielletty.  

23. Ulkopukukoppien roskikset ovat teippejä ym. varten. Käyttäjät vastaavat siitä, että roskat 

ym. jätteet heitetään roskikseen, eikä lattioille/penkeille.  

24. Ulkopukukopit ovat ulkoliikuntaa- ja ulkotapahtumia varten ja Ravilinnan pukuhuoneet ovat 

sisäliikuntaa varten.  

25. Mikäli Ravilinnan tilojen ja alueiden käyttöohjeita ja henkilökunnan ohjeita ei noudateta, 

perutaan varatut vuorot.  
 


