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Isonkyrön kunta

ISOKYRÖ AREENAN JA ISONKYRÖN LIIKUNTAHALLIN VARAAJAN JA KÄYTTÄJÄN
OHJE
Tämä ohje korvaa aiemman ohjeen 15.12.2020 päivätyn ohjeen. Tämä ohje on
tilapäinen ja maalis-huhtikuussa tiloja muutetaan siten, ettei käyttöön jää
yhtäkään ”kovaa/perinteistä avainta”.
Aiemmat vakiovuorojen kulkuoikeuden säilyvät voimassa toukokuun 2022
loppuun asti. Turnausten osalta tämä ohje astuu voimaan 21.2.2022 alkaen.
Tilan varaaminen

Tila varataan sivuston https://isokyro.asio.fi/onlinekalenteri/isokyro kautta. Varaustapoja on kaksi:
1) Tekemällä varaus suoraan kalenteriin. Tällöin Isonkyrön kunnan liikuntapalvelut vahvistavat eli hyväksyvät varauksen ja saat sähköpostiin varausvahvistuksen.
2) Tekemällä kalenterinäkymän yläreunasta varauspyynnön, jonka perusteella Isonkyrön kunnan liikuntapalvelut tekevät ja vahvistavat eli hyväksyvät varauksen ja saat sähköpostiin varausvahvistuksen.
Varaustapa 1 on ensisijainen tapa ja varaustapaa 2 käytetään vain jos halutaan varata kalenterista vuoro, joka on jo varattuna jollekin muulle.
Tilavarauksen yhteydessä käyttöösi määritellään pukuhuone/pukuhuoneet.
Näet sinulle varatut tilat ja pukuhuoneet varausvahvistuksesta ja Areenan
infonäytöltä pääsisäänkäynnin yhteydessä.

Kulku

Kulkuoikeuksiin voidaan vaikuttaa vain kolme vuorokautta ennen tapahtumaa. Viikonlopun varaukset ja niihin liittyvät kulkuoikeudet täytyy siis tilata
tiistaihin mennessä.
Jos olet valinnut vaihtoehdon ”ovet kokonaan auki” tai ”pukuhuoneet kokonaan auki” vastaat tilojen kulunvalvonnasta itse ja ovet ovat auki varauksesi
ajan.
Jos olet valinnut ”ovet auki koodilla” tai ”pukuhuoneet auki koodilla”, sinulle
luodaan nelinumeroinen satunnainen avainkoodi, jolla pääset varaamiisi tiloihin. Koodi ilmoitetaan varausvahvistusviestissä. Liikuntahallivarauksella kyseisellä koodilla pääsee aina myös liikuntahallin av-tilaan ja varastoon.
Jos olet ilmoittanut tarvitsevasi Areenan av-tilaa, varastoa 1 (liukuovivarasto)
tai pukuhuoneita 5 ja 6, sinulle jätetään siivouskomeroon kolmen tapahtumayleisavaimen nippu, joista jokaisella avaimella pääset edellä mainittuihin
tiloihin. Jos olet ilmoittanut tarvitsevasi liikuntahallin kahviota, sinulle jätetään
siivouskomeroon kahvion kulkuun tarvittavat perinteiset "kovat" avaimet nipussa. Siivouskomeron ovi on tapahtumissa auki. Jätekatoksen avaimet löytyvät myös siivouskomerosta. Näiden avainten palauttamatta jättäminen
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Isonkyrön kunta
ja kadottaminen siirtää lukkojen uudellesarjoituksesta aiheutuvat kustannukset tilan varaajalle.
Mikäli haluat tietyn koodin tai eri koodeja eri oviin, sinuun täytyy ilmoittaa siitä
tarkasti varauksen tai varauspyynnön lisätiedoissa. Jos haluat kulkuoikeuksia
eri ”tageille”, joita sinulla on entuudestaan, sinun täytyy ilmoittaa siitä tarkasti
varauksen tai varauspyynnön lisätiedoissa (tagin 8-numeroisella tunnistekoodilla).

Siivous

Siivouskomeron välineet ovat käytössänne ja komeron ovi on turnauksissa ja
tapahtumissa auki. Katsomot ja muut tilat kuten omavartalovoima-alue puhdistetaan tahroista ja roskista. Salista kerätään roskat. Liikuntahallin kahviossa pöydät järjestetään siten kuin olivat tilaan tullessa. Pöydät pyyhitään,
roskat viedään roskiin ja lattiat lakaistaan. Pukuhuoneiden ja yleisen tilan wc:t
jätetään siistiin kuntoon (paperia automaatteihin löytyy lisää siivouskomerosta, samoin avain automaatteihin). Kahvion alakaappissa on jätesäkkejä
sekä roskapusseja. Jätekatoksen avaimet löytyvät siivouskomerosta

Muuta

Areenan valot sytytetään ja sammutetaan paneelista Areenan keittiössä.
Keittiön nurkassa ovat myös heijastuverhojen ja koripallotelineiden säätimet.
Numerokoodillisessa lokerossa on avain vihreään korkeaan kaappiin, jossa
mikro, tarjoiluastiat sekä ottimet, Remixin pumpputermarit ja tägi siivouskomeroon. Keittiössä myös kahvinkeitin, suodatinpussit, vedenkeitin sekä vesipiste. Pöydät kanttiiniin on haettava liikuntahallin käytävän päässä olevasta
huoneesta.
Areenan wifi-verkon salasana on: areena152. Areenan äänentoiston ja tulostaulun käytön pikaohjeet löytyvät av-huoneesta
Varastot missä säilytetään laidat, toimitsijapöydät ja vaihtopenkin tuolit ovat
auki.
Parkkipaikka ja kulku areenalle sekä liikuntahalliin tapahtuu koulukeskuksen
takaa, Vainiontien kautta. Osoite; Piiloluolantie, Isokyrö.

Lisätietoja

Lisätietoa saat tarvittaessa sähköpostilla osoittesta vapaa-aika@isokyro.fi.
Huom. vastaukset vain arkipäivinä 8-16 välisenä aikana.
Ystävällisin terveisin
Isonkyrön kunnan liikuntapalvelut
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