
       

     Liite nro 31 Siv 13.10.2011 

URJALAN LIIKUNTAPAIKKOJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

Urjalan liikuntapaikat ovat tarkoitettu kunnan asukkaiden käyttöön liikunnan harrastamista varten. Liikuntapaikoille 

on laadittu järjestyssäännöt, joita kaikkien tulee noudattaa. 

LIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ 

1. § Liikuntapaikoilla joilla on omaa henkilöstöä yleisötilat avataan arkipäivisin klo 8.00 ja suljetaan viimeistään klo 

21.00. Sivistyslautakunnalla on tarvittaessa oikeus antaa aukioloajoista edellisestä poikkeavia määräyksiä. 

2. § Harjoitusryhmillä vetäjä vastaa ryhmänsä toiminnasta; välineiden siirtämisestä varastorakennuksesta 

suorituspaikoille ja takaisin, urheilun suorituspaikkojen ja liikuntatilojen oikeasta käytöstä sekä ryhmän 

käyttäytymisestä. 

3. § Liikuntavälineet on palautettava käytön jälkeen paikalleen. Välineitä ei saa viedä kenttäalueiden ulkopuolelle 

ilman kentänhoitajan lupaa. Välineiden rikkoutuessa on asiasta ilmoitettava viipymättä kentänhoitohenkilökunnalle. 

Tahallisesta välineiden rikkomisesta vastaa vahingon tekijä. 

4. § Polkupyörällä tai moottoriajoneuvolla liikkuminen liikunta-alueilla on ehdottomasti kielletty. 

5. Tupakanpoltto, päihdyttävien aineiden hallussapito ja käyttö sekä asiaton oleskelu liikunta tiloissa ja –alueilla, sekä 

liikuntapaikkojen välittömässä läheisyydessä mukaan lukien pysäköintialueet on kielletty. 

6. § Kunta ei vastaa urheilukentälle tai huoltorakennusten tiloihin jätetyistä tavaroista. 

7. § Liikuntapaikoilla on noudatettava yleistä siisteyttä; roskaaminen yms. on kiellettyä ja rangaistavaa. 

8. § Koirien ulkoiluttaminen urheilukentän alueella ja laduilla on kielletty. 

9. § Alueella olevat ohje- ja kieltotaulut täydentävät näitä järjestyssääntöjä ja niitä on ehdottomasti noudatettava. 

11. § Henkilö tai ryhmä, joka ei noudata näitä järjestyssääntöjä, voidaan poistaa alueelta. Järjestyssääntöjen jatkuvista 

rikkomuksista tavatulta henkilöltä/henkilöiltä voidaan kieltää liikuntapaikkojen käyttö määräajaksi. 

TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISTÄ JA KENTTIEN VARAUKSIA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ 

12. § Otteluista ja kilpailuista on ilmoitettava kentänhoitajalle hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, jotta oikeat 

suorituspaikat voidaan laittaa asialliseen kuntoon. 

13. § Liikuntapaikkojen tilapäiskäyttöä koskevat varaukset on tehtävä kentänhoitajalle. 

14. § Kenttien kesäkauden (1.4. – 30.9.) vakiokäyttöä koskevat varaukset on tehtävä liikuntatoimistoon 15.3. 

mennessä siihen tarkoitetulla lomakkeella. 

15. § Liikuntapaikoilla järjestettävien tilaisuuksien järjestyksestä huolehtii Kokoontumislain (22.4.1999/530) vaatimalla 

tavalla tilaisuuden järjestäjä. 

ERILLISMÄÄRÄYKSET 

16. § Tarkempia ohjeita edellä olevien säännösten soveltamisesta antaa sivistyslautakunta. 

Järjestyssäännöt on laadittu kaikkien käyttäjien yhteiseksi eduksi, jotta liikuntapaikat ja –välineet pysyisivät 

mahdollisimman hyvässä kunnossa ja niitä olisi turvallista ja miellyttävää käyttää. Sääntöjen noudattaminen vähentää 

hoitohenkilökunnan ylimääräistä työtä ja edistää varsinaisen hoitotyön toteuttamista. 

Aktiivista liikunnan harrastamista – yhteisiä pelisääntöjä noudattaen! 

SIVISTYSLAUTAKUNTA 


