Jalitsu-hallin käyttö- ja turvallisuusohjeet kouluille
Vuoron tilaaminen ja käyttö
Tilaus tehdään s-postiin jalitsu.hervanta@gmail.com, kiireellisissä tapauksissa puhelimitse tilauksen
tekemisen jälkeen numeroon 040 5518618. Tilauksen normaali käsittelyaika on 2 vuorokautta. Tilauksessa
pitää olla esitettynä seuraavat asiat:
-Tilaajan nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero pakollinen)
-Mille luokalle/ryhmälle tilaus on tehty ja mistä koulusta luokka/ryhmä on
-Ajankohta jolloin halli halutaan käyttöön
-Kuittaus, että hallin käyttö ja turva ohjeeseen on tutustuttu
Hallia voi varata samanaikaisesti kaksi ryhmää, eli oletuksena käytössä on puolikenttää, jos ryhmä tarvitsee
itselleen koko kentän, on se erikseen varauksessa mainittava. Tilaus on hyväksytty ja halli käytettävissä,
vasta kun hallin yhteyshenkilö on sen sähköpostitse vahvistanut.
Vuoron alussa hallin saa auki Hervanan kenttämiehiltä (puh numero on kopin ovessa, jos kenttähenkilökunta
ei ole kopissaan). Kenttämiesten koppi on pukuhuonerakennuksen päädyssä. Pukuhuonetilojen avaimen
saa Jalitsuhallin sisällä olevasta telineestä, johon se myös palautetaan vuoron jälkeen. Teline on hallin
ovesta sisään kulkiessa vasemmalla. Tilaaja vastaa siitä, että avaimet ovat paikallaan vuoron jälkeen
Opettaja kuittaa vuoron jälkeen hallissa ilmoitustaululla roikkuvaan käyttöpäiväkirjaan vuoron käytetyksi.
Kuittaukseen pitää täyttää kaikki kirjan kysymät tiedot: päiväys, koulu sekä luokka/ryhmä, henkilömäärä ja
opettajan nimi ( sekä maininta varaajasta, jos eri henkilö kuin käyttäjä)
Ohjeita
Turvallisuusohjeissa kerrotaan toiminta poikkeuksellisissa tilanteissa, jolloin hallista pitää poistua. Halli ei voi
tipahtaa äkillisesti alas. Mikäli hallin ylipaine laitteisto lakkaa toimimasta, tyhjenee halli ja painuu maahan
reilussa tunnissa. Jos halliin tulee reikä, on aikaa myös riittävästi poistua hallin hätäovia käyttäen. Hätäovien
aukaiseminen aiheuttaa aina hälytyksen, joten niiden availu pelkästään testimielessä ei ole suotavaa.
Mikäli käyttäjä havaitsee omasta mielestään puutteita hallin välineistössä ja/tai toiminnassa, on käyttäjällä
välitön velvollisuus ilmoittaa niistä hallin yhdyshenkilölle (040 5518618) sekä kenttämiehille.
Hallin käytön suhteen normaali maalaisjärki on se paras ohjenuora, eli ovien ja laitteiston rakennelmien
päälle kiipeäminen on tietenkin epätoivottavaa. Lajien joissa käytetään teräviä välineitä (keihäät ja vastaavat)
harrastaminen ei ole suotavaa, koska reiän aikaan saaminen halliin estää käytön helposti viikkojenkin ajaksi.
Myös lajit kuten kiekko, kuula, moukari ja pesäpallo pitää käyttäjän harkita, onko pelaaminen ja
harrastaminen järkevää. Vaarallisinta hallille näissä lajeissa on se, että väline osuu hallin muoviin kohdassa
jossa lumi painaa hallin muovia ulkopuolelta. Jalkapallot ja muut isommat välineet eivät aiheuta niin helposti
hallin seinään reikiä. Pesäpallossa riskinä on myös se että palloa lyödään niin että se osuu katossa oleviin
lamppuihin, jotka ovat herkkiä kaikkinaisille äkkinäisille heilahduksille, nämä osumat aiheuttavat helpohkosti
lampun hajoamisen, ja uuden lampun vaihtaminen kesken kauden on suhteellisen vaivalloista ja aikaa
vievää. Jos pesäpalloa hallissa pelataan, on lyöntisuunta oltava poispäin hallin koneistosta.
Jos ja kun maaleja ja muita välineitä hallissa siirrellään niin avainteline, löytötavarapöytä ja ilmoitustaulu ovat
asioita joita ei pidä siirtää. Maaleja, penkkejä tai muita asioita ei saa siirtää hallin korkeimman kohdan
alapuolelle. Siellä on katossa korkeusanturi joka mittaa hallin pystyssä pysymistä. Jos anturin alle laitetaan
kiinteä este, niin anturi tekee hälytyksen ja halli pitää tyhjentää käyttäjistä. Anturin voi nähdä pienenä
”mötikkänä” hallin katossa. Esineitä ei myöskään saa siirtää siten että vapaa kulku hätäpoistumisteille estyy.
Jos käyttäjillä on mieltä arveluttavia kysymyksiä, mitä hallissa voi tai ei voi tehdä niin olkaa rohkeasti
yhteydessä Jalitsu Oyn henkilöstöön (allekirjoittaneeseen) niin saamme mahdolliset asiat yhdessä selvitettyä
Halliin voidaan järjestää kauden aikana halukkaille opettajille kiertokäynti, joiden yhteydessä voi myös mieltä
arveluttavia kysymyksiä esittää.
Toivotan kaikille hauskoja ja turvallisia hetkiä urheilun ja liikunnan merkeissä hallissamme!
Jari Weckman
Hallituksen puheenjohtaja
Jalitsu Oy

