
PATRUUNA AREENAN SÄÄNNÖT 

Nämä säännöt annetaan joukkueille ja muille ryhmille ennen ensimmäisen vuoron alkua. 

Joukkueesta tai ryhmästä säännöt kuittaa joku vastuuhenkilöistä ja antaa yhteystietonsa 

Patruuna – Areenan henkilökunnalle. Tämä vastuuhenkilö vastaa siitä, että hänen ryhmänsä 

tuntee säännöt ja noudattaa niitä. 

 

1. PUKUHUONEET 

1.1. Pukuhuoneen saa käyttöön 15 min ennen vuoron alkua, avain luovutetaan 

joukkueen vastuuhenkilölle. ( valmentaja, huoltaja, joukkueenjohtaja jne. ) 

1.2. Pukuhuoneen saa käyttöön 30 min ennen ennakkoon varatun ottelun alkua 

1.3. Joukkueille annetaan 1 pukuhuone / ½ kentän varaus  

1.4. Henkilökunta antaa pukuhuoneen avaimen valvontatilasta, jonne se myös 

palautetaan  noin 15 min vuoron päättymisen jälkeen. 

1.5. Pukuhuone on jätettävä käytön jälkeen siistiin kuntoon. Roskat on laitettava 

roskakoreihin. 

 

2. VARATUT VUOROT 

2.1. Kentälle ja yleisurheilualueelle mennään vasta silloin, kun vuoro alkaa. 

2.2. Mikäli vuoro on myönnetty 17.30-19.00 se päättyy 18.55 ja tällöin on poistuttava 

pukuhuoneisiin. 

2.3. Vuoron päätyttyä käytössä ollut alue tulee jättää siistiin kuntoon ja sieltä tulee 

viedä paikoilleen kaikki käytössä olleet varusteet. 

2.4. Kentällä ja yleisurheilualueella saa varatun vuoron aikana olla ylimääräisiä 

henkilöitä ainoastaan valmentajan tai ohjaajan luvalla. 

 

3. VÄLINEVARASTO 

3.1. Välinevarastossa on lukolliset kaapit Areenan pääkäyttäjille ( Virkiä / jalkapallo, 

pesäpallo ja yleisurheilu sekä Ponnistus / jalkapallo ) 

3.2. Kaikki pääkäyttäjien välineet ja varusteet tulee sijoittaa näihin omiin kaappeihin. 

Muualla Areenan sisätiloissa ei saa tilanpuutteen vuoksi säilyttää mitään seuroille 

kuuluvia välineitä tai kalusteita. 

 

4. LIIKUNTATOIMEN KALUSTO 

4.1. Käyttäjien tulee ilmoittaa rikkinäisistä välineistä ja kalustosta henkilökunnalle 

välittömästi havaittuaan rikkoutumisen. 

 

 

 

 



5. YLEISURHEILUALUE 

5.1. Yleisurheilualue on vain alueen varanneiden käytössä 

5.2. Yleisurheilualueen voi varata ( esim. alkuverryttelyyn tai loppuvenyttelyyn ) myös 

paikalla olevalta henkilökunnalta, joka merkitsee varauksen laskutusta varten 

listalle. 

5.3. Yleisurheilualueella sallitut jalkineet ovat lenkkikengät ja piikkarit  

5.4. Yleisurheilualueella on palloilu kielletty (tunnistimet ja ikkunat eivät ole suojattu). 

 

 

 

 

6. KAUSIKORTIN ja KERTALIPPUJA LUNASTANEET 

6.1. Kausikortteja myydään Urheilutalon kassalla yli 15 vuotiaille henkilöille. 

6.2. Alle 15 vuotiaille myydään kausikortteja, mutta heillä tulee olla aina Areenassa 

mukana aikuinen ohjaaja 

6.3. Kuvallisen kausikortin lunastaneella on oikeus käyttää Areenan suorituspaikkoja 

sen aukioloaikoina, mikäli alueella ei ole muita varauksia. 

6.4. Kertalippuja ( 10 kpl:n nipuissa ) myydään Urheilutalon kassalta 

6.5. Kertalippu luovutetaan hallissa työntekijälle ennen Areenaan menoa 

6.6. Kertalippujen käytössä alle 15 vuotiailla on samat rajoitukset kuin kausikortinkin 

käytössä  

 

7. VOIMAILUSALIN KÄYTTÖ 

7.1. Voimailusalia voivat käyttää kaikki Areenasta vuoron varanneet oman vuoronsa 

aikana ilman eri maksua. 

7.2. Voimailusaliin ei voida ottaa erillisiä varauksia, koska pukuhuoneita ei ole 

riittävästi. 

7.3. Kausikortin lunastaneet voivat käyttää voimailusalia Areenan aukioloaikoina ilma 

pukuhuoneen käyttöä.  

 

8. MUUTA HUOMIOITAVAA 

8.1. PURKAT JA NUUSKAT ON JÄTETTÄVÄ Areena ulkopuolelle roskikseen. 

8.2. Verkoissa roikkuminen ja kiipeily on ehdottomasti kielletty. Pituushyppypaikalla 

sekä korkeushyppypaikalla leikkiminen on kielletty.  

8.3. Areenan sivuovet ovat varauloskäyntejä ja niistä saa poistua ainoastaan 

hätätilanteessa. Oven väkivaltainen avaaminen aiheuttaa hälytyksen ! 

 

 

LAPUAN KAUPUNKI / liikuntatoimi 


