
 

 

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 käytössö 
koulupäivien aikana. 

Lainaamon avaimia säilytetään Impivaaran jäähallin huoltohenkilöstön toimistossa, josta se 
on opettajien noudettavissa. 

 
Suksilainaamon käyttöön liittyviä ohjeita opettajille 

1. Opettaja, kun ensimmäistä kertaa viet opilasryhmää hiihtämään lainaamon välineillä, käy 
etukäteen tutustumassa lainaamoon paikanpäällä. 

2. Varaukset lainaamon välineistä tehdään liikuntatoimen timmin välityksellä. 
Huom! Koulun liikuntapäivämerkintävaraus tulee tehdä koko välineistöön, mikäli 
osallistuva oppilasmäärä on 50 tai yli. 

3. Huomioithan, että samalle opetusryhmälle voi olla vain yksi vuorovaraus kerral-
laan. Näin takaamme mahdollisimman monelle opetusryhmälle hiihtomahdollisuuden. 
Samalle ryhmälle uuden vuorovarauksen voit tehdä välittömästi edellisen käytettyäsi. 

4. Suksilainaamon (välinevarasto + pukuhuone) avaimet opettaja noutaa jäähallilta. 

5. Välinevarastossa on seurantakirja, johon sinun tulee merkitä seuraavat tiedot: koulu, oma 
nimesi + puh.numerosi, sekä lainauksia suorittanut oppilasmäärä. 

6. Sinä vastaat oppilaille luovuttamistasi välineistä, joten tee oppilaille selväksi, että mikäli 
välineitä rikotaan tahallisesti, korvaa oppilas/huoltaja välineen rikkoutumisesta aiheutuneet 
kulut. 
Jätä viesti rikkoutuneesta välineestä varustekopin pöydälle allekirjoituksellasi varustettuna ja 
ilmoita asiasta viipymättä liikuntapalvelukeskukseen Jorma Fiskille, puh. 0505546250. 

7. Hiihtovälineitä ei saa kuljettaa pois Impivaaran alueelta - hiihdon tulee tapahtua Impivaa-
ran laduilla. 

8. Suksien huollosta vastaa ÅIFK, joten älä itse esim. voitele, pohjusta tai poista pitoteippejä 
suksista. 

9. Punaiset sukset ovat ns. luistelusuksia, joissa ei käytetä pitovoiteita. Siniset sukset ovat 
perinteisen hiihtotavan suksia, joissa pitovoide on suksen pohjan keskiosassa. 
Suksipareja sauvoineen on yhteensä 190. Monojen koot välillä 30 - 48. 

10. Palauta välineet käytön jälkeen niille kuuluville paikoille ja avaimet jäähallille. 

11. Älä koskaan jätä välinevarastokopin ovea lukitsematta poistuessasi kopista! Oppilailla ei 
ole asiaa välinevarastokoppiin; sinä jaat välineet oppilaille varastokopin ovelta. 

12. Opettajana vastaat myös oppilaittesi käyttäytymisestä pukukopissa, joten tarkasta läh-
tiessäsi koppi ja vaadi oppilaita siivoamaan jälkensä. Varmista myös, että koppi on lukossa 
poistuessasi viimeisänä opettajana paikalta. 

 


