
 

 

 

 Suksilainaamo 
  
Suksilainaamo sijaitsee Impivaaran jalkapallohallin takana. Lainaamo koostuu kahdesta vih-reästä 
kontista, joista toisessa ovat hiihtovälineet ja toinen toimii pukuhuoneena (lähimmät suihkut ja 
WC:t löytyvät jäähallilta ja jalkapallohallilta). 
  
Liikuntatoimen hallinnoima suksilainaamo on koululaisryhmien maksuttomassa käytössä koulupäi-
vien aikana. 
  
Lainaamon avaimia säilytetään Impivaaran jäähallin huoltohenkilöstön toimistossa, josta se on opet-
tajien noudettavissa. 
  
Suksilainaamon käyttöön liittyviä ohjeita opettajille  
 
1. Opettaja, kun ensimmäistä kertaa viet oppilasryhmää hiihtämään lainaamon välineillä, käy etukä-
teen tutustumassa lainaamoon paikanpäällä. 
  
2. Varaukset lainaamon välineistä tehdään kasvatus- ja opetustoimen timmin välityksellä. Huom! 
Koulun liikuntapäivämerkintävaraus tulee tehdä koko välineistöön, mikäli osallistuva oppilas-
määrä on 50 tai yli. 
  
3. Huomioithan, että samalle opetusryhmälle voi olla vain yksi vuorovaraus kerrallaan. Näin ta-
kaamme mahdollisimman monelle opetusryhmälle hiihtomahdollisuuden. Samalle ryhmälle uu-
den vuorovarauksen voit tehdä välittömästi edellisen käytettyäsi. 
  
4. Suksilainaamon (välinevarasto + pukuhuone) avaimet opettaja noutaa jäähallilta.  
 
5. Välinevarastossa on seurantakirja, johon opettajan tulee merkitä seuraavat tiedot: koulu, varaa-
jan nimi + puh.numero, sekä lainauksia suorittanut oppilasmäärä.  
 
6. Opettaja vastaa oppilaille luovutetuista välineistä, joten tee oppilaille selväksi, että mikäli  
välineitä rikotaan tahallisesti, korvaa oppilas/huoltaja välineen rikkoutumisesta aiheutuneet kulut. 
Opettajan tulee jättää viesti rikkoutuneesta välineestä varustekopin pöydälle allekirjoituksella varus-
tettuna ja ilmoitta asiasta viipymättä liikuntapalvelukeskukseen Jorma Fiskille. 
  
7. Hiihtovälineitä ei saa kuljettaa pois Impivaaran alueelta - hiihdon tulee tapahtua Impivaaran la-
duilla.  
 
8. Suksien huollosta vastaa Maarian Mahdin hiihtojaosto, joten älkää itse esim. voidelko/pohjustako 
suksia.  
 
9. Kopissa on luistelusuksia, joissa ei käytetä pitovoiteita sekä perinteisen hiihtotavan suksia, joissa 
pitovoide on suksen keskiosassa. Suksipareja sauvoineen on yhteensä 190. Monojen koot välillä 30 - 
48. 
  
10. Välineet on palautettava käytön jälkeen niille kuuluville paikoille ja avaimet jäähallille. 
  



 

 

11. Välinevarastokopin ovea ei saa jättää lukitsematta kopilta poistuttaessa! Oppilailla ei ole asiaa 
välinevarastokoppiin; opettaja jakaa välineet oppilaille varastokopin ovelta. 
  
12. Opettaja vastaa myös oppilasryhmänsä käyttäytymisestä pukukopissa, joten tarkasta lähtiessäsi 
koppi ja vaadi oppilaita siivoamaan jälkensä. Varmista myös, että koppi on lukossa poistuessasi vii-
meisänä opettajana paikalta. 
  
13. Maarian Mahdin hiihtojaoston henkilöt ovat lupautuneet tarvittaessa avustamaan oppilasryhmiä 
hiihdonopetuksessa pientä korvausta vastaan. Tiedustelut Kari Tikka puh. 050-523 84 47. 


