
 

 

Parkin tekojääradan käyttöohjeet oppituntien aikana  
Tekojäärata avataan marras-joulukuun aikana sääolosuhteista riippuen. 
Käyttö koululaisryhmille ilmaista koulupäivinä klo 8.00 - 15.45. 
Vuorovarauksia ei tarvitse tehdä, vaan kenttä on vapaasti kaikkien ryhmien käytettävissä. 
Päivittäinen jään huolto tapahtuu klo 15.45 - 16.45, jolloin opettajien tulee ohjata ryhmänsä 
pois luistelualueelta. 
Jään perusteellisempi huoltoaika ilmoitetaan ilmoitustaululla vähintään kolme päivää aikai-
semmin (perusteellisia huoltoaikoja on harvoin). 

 
Parkin kentällä on otettu käyttöön kulkuportti, joka toimii samalla rannekkeella, jolla 
opettajat pääsevät oppilasryhmänsä kanssa sisään myös Kupittaan urheiluhalliin 
sekä Alfan liikuntakeskukseen. Ilman ko. ranneketta ei Parkille pääse sisään! 

 
Toimi näin: 
Ohjeista oppilasryhmäsi kokoontumaan ulkona (viimeistään klo? mennessä). 
Siirry ryhmäsi kanssa sisääntulotilaan vasta ryhmäsi kokoontumisajan umpeuduttua. 
Sovi luvallisesti myöhässä oppitunnille tulevien oppilaittesi kanssa toimintatapa esim. soitto 
opettajalle -> opettaja tai oppilas tulee päästämään sisälle. 
Luvattomat myöhästyjät merkitään poissaolleiksi. 

Parkilla ei ole luistinten lainausmahdollisuutta. 

 
Parkin kentän pukuhuoneiden käyttö 

Parkin kentällä on koululaisten käytössä 5 erillistä, lukittavaa pukuhuonetta. 

Opettaja voi saada lukittavan pukuhuoneen oppilasryhmälleen, jotta oppilaat voivat jättää 
tavaransa ja vaihtovaatteensa oppitunnin ajaksi lukittuun tilaan sekä voivat käydä peseyty-
mässä tunnin päätyttyä. Tämä toteutuu ainoastaan, jos edellinen ryhmä/opettaja on luovut-
tanut pukuhuoneen avaimen valvomoon ja varmistanut, että pukuhuone on jäänyt tyhjäksi 
varusteista sekä ihmisistä ja pukuhuoneen ovi on lukittu. 

Mikäli opettajalla on kiire seuraavalle tunnille, eikä hän itse voi valvoa oppilasryhmänsä 
poistumista pukuhuonetilasta, tulee hänen vastuuttaa joku "luotto-oppilas" tekemään tämä 
valvontatyö puolestaan. Luotto-oppilaalle tulee tähdentää, että pukuhuonetilaan ei tuolloin 
saa päästää muita oppilaita/aikuisia vaihtamaan varusteita – pukuhuoneen tulee olla tyhjä 
varusteista ja ihmisistä, sekä oven on oltava lukittuna avainta valvomoon palautettaessa. 

Opettajan tulee harkita tarkoin, kenelle oppilaistaan siirtää tämän valvontavastuunsa! Viime-
kädessä opettaja on kuitenkin vastuussa oppilaistaan sekä pukuhuoneen luovuttamisesta 
tyhjänä, jotta ne saadaan toisten ryhmien käyttöön. 

Tämä on ainut tapa varmistaa, että ryhmille yleensä voidaan luovuttaa lukittavia pukuhuo-
neita käyttöön oppituntien ajaksi. 

Kaikkien pukuhuoneiden tulee olla tyhjinä klo 16.00 mennessä, jolloin iltakäyttö alkaa. Lii-
kuntatoimen kenttähenkilökunnalla ei ole oikeutta mennä siirtämään kenenkään henkilökoh-
taisia tavaroita pukuhuoneista muihin tiloihin. 

 


