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PERTUNKAAREN JA AVAINTUNNISTEIDEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 

  Kunta saa käyttää kunnan sivistystoimen alaiseen liikuntatoimintaan Ypäjän 
peruskoulujen lukuvuosien aikana maanantaista perjantaihin palloilu- sekä 
tanssi-/peilisalia kello 8:00-16:00 ja kuntosalia kello 8:00-14:00 välisenä aikana 
9 000,00 euron (alv 0 %) vuosihinnalla. Lisäksi kunta saa käyttää 
kuntalaisliikuntaa varten kaksi tunnin mittaista salivuoroa viikossa tanssi-/peili- 
tai palloilusalista ja yhden kahden tunnin mittaisen salivuoron aina kuukauden 
ensimmäisenä lauantaina kuntosalista. Peruskoulun satunnaisiin kuntosalin 
käyttötarpeisiin klo 14-15 välisenä aikana tulee erikseen pyytää mahdollisuutta 
yhdeksää päivää aikaisemmin. Kuntosalia voi käyttää yksilöohjaukseen myös 
klo 14:00-16:00 välillä, mikäli yksilöohjattavalla on oma avaintunniste.  
Muuhun käyttöön ja muuna aikana kunta saa vuokrata saleja normaaleilla 
hinnoilla. Tämänhetkinen hinnasto on liitteenä (liite 1). 

Salien varaukset Seuraavan kauden (heinäkuusta kesäkuuhun) kiinteät viikoittaiset(/jaksoittaiset) 
salivuorot on anottava 24.6. mennessä. Salivuorot anotaan viiden minuutin 
tarkkuudella ja ilmoittaen minkä salin varaus on kyseessä (palloilu-, tanssi-
/peili- tai kuntosali). Yhdistys jakaa vuorot anomusten perusteella.  
Päällekkäisissä varauksissa vuoron käyttöoikeus on ensin varanneella, mutta 
neuvotteluun on mahdollisuus. Kannattaa huomioida, että palloilusali ei ole 
oletusarvoisesti vuokrattavissa koulujen kesälomien aikana eikä maanantaisin 
kello 0:00-12:00, tiistaisin kello 10:00-12:00, perjantaisin kello 10:00-12:00 tai 
sunnuntaisin 14:00-24:00. Anomus tehdään kirjallisena 
liikuntavastaava@ypajanyllatys.fi. 

Kauden aikana esiin tulevia palloilu- ja tanssi-/peilisalin 

 yksittäisiä (esim. liikuntapäivät, liikuntaneuvontapalvelu, etsivä 
nuorisotyö) vuorotarpeita 

 äkillisiä vapaita vuorotarpeita (esimerkiksi toiminnallinen oppiminen) 

 äkillisiä palloilusalin salivuoron vaihtamisia tanssi-/peilisalin 
salivuoroon tai 

 äkillisiä molempien salien samanaikaisia käyttöjä 

 tuntien suunnittelu ja valmistelu aika, joka tapahtuu ei varattuun aikaan 
jossain saleista, on hyvä ilmoittaa ennakkoon 

voi kysellä/ilmoitella suoraan ”P-kaaren salivuorot”-WhatsApp-ryhmässä tai  
liikuntavastaava@ypajanyllatys.fi. Kuntosalin varaukset tulee tehdä 
viimeistään yhdeksän vuorokautta ennen tarvetta WhatApilla numeroon 
045 235 6212. Kiinteän/myönnetyn salivuoron käytön aloittaminen ja 
lopettaminen tulee ilmoittaa viikkoa ennen WhatsApp-ryhmässä. 

 

Kiinteiden vuorojen äkilliset peruuttamiset tulee tehdä mahdollisimman 
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aikaisin ennen kyseessä olevan salivuoron alkua ”P-kaaren salivuorot”-
WhatsApp-ryhmään.  Äkilliset peruutukset tulee tehdä, koska silloin jokin 
toinen ryhmä (esim. päiväkoti/perhepäivähoitoryhmä), jonka toiminta ei ole 
sidoksissa kiinteisiin liikuntapäiviin/kellonaikoihin, saa mahdollisuuden 
sisäliikuntaan. Sekä salien siivousta ja muita huoltotoimenpiteitä pystytään 
tekemään ajoissa peruutettujen vuorojen aikana. (Kaudelle 2019-2020 kunnalla 
oli myös eri toimijoilla ajallisesti päällekkäisiä salivuoroanomuksia, joten tällä 
yritetään saada salivuoroja kaikille tarvitseville.) 

Luvattomasti ilman varausta käytetyt salivuorot yhdistys laskuttaa normaalin 
hinnaston mukaan kaksinkertaisena. 

Liikuntavälineet ja tilat Opettajat/ohjaajat päästävät oppilaat, ovet ovat päivisin pääsääntöisesti  
lukossa. Ulko-oven väliin ei saa laittaa harjaa tai muuta vastaavaa. Nuoresta, 
joka päästää omalla henkilökohtaisella Pertunkaaren avaintunnisteellaan toisia 
nuoria sisälle, olisi hyvä ilmoittaa toimisto@ypajanyllatys.fi. 

Opettajan/ohjaajan tulee olla läsnä saleissa salivuoron aikana. Vuoron päätyttyä 
vuoron käyttäjä/oppilaat vastaavat siitä, että välineet ovat paikoillaan ja tilat 
asiallisessa kunnossa, valot sammutetaan ja ovet laitetaan lukkoon. 

Yhdistyksen liikuntavälineitä ei saa viedä ulos/pois Pertunkaaresta.  Erillisestä 
liikuntavälineiden vuokrauksesta (esim. Taitovalmius testi -
välineistö)/lainaamisesta voi tiedustella suoraan 045 236 3136 tai 
liikuntavastaava@ypajanyllatys.fi. 

Tanssi-/peilisalissa olevissa äänentoistolaitteissa vain opettajat toimivat 
käyttäjinä. Opastusta laitteiden käyttöön annetaan tarvittaessa. Isommat 
tapahtumat on sovittava erikseen. 

Kunnalla on kaksi kunnan lukittavaa metallikoria palloilusalin 
liikuntavälinesyvennyksessä, jossa voi säilyttää kunnan omia liikuntavälineitä. 
Liikuntavälineitä voi säilyttää myös sisävälinevarastossa, mutta siellä olevat 
välineet ovat kaikkien kävijöiden yleisessä käytössä, eikä yhdistys pysty 
vastaamaan rikkimenneistä tai hävinneistä välineistä. 

Jos kunnan vuoroilla katoaa tai rikkoutuu yhdistyksen omaisuutta tai paikkoja 
sotketaan normaalia käyttöä enemmän, näistä on ilmoitettava välittömästi 
WhatsApp-ryhmässä ja yhdistyksellä on oikeus periä näistä aiheutuvat 
kustannukset. 

Avaintunnisteet ja tiedonkulku 

Kunta vastaa kunnan avaintunnisteilla tehdyistä luvattomista salien käytöistä ja 
vahingoista, on siis kunnan etujen mukaista, että se tietää, että mikä 
avaintunniste on kelläkin ja että jokainen avaintunnisteen käyttäjä tietää nämä 
säännöt (Pertunkaaren ja avaintunnisteiden käyttösäännöt), myös sijaiset. 

Kunta vastaa ja toimittaa listan yhdistykselle, jotta yhdistykselläkin on aina 
ajantasaiset avaintunnisteiden käyttäjien nimet ja puhelinnumerot WhatsApp-
ryhmää varten kauden alkaessa ja muutoksista ilmoitetaan heti. 

Avaintunnisteet toimivat myös kulunvalvontana, tällöin niitä pitää näyttää 
kyseisen salin lukijalle (pieni laatikko salien ovien pielissä/ovissa), vaikka ovi 
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olisikin auki. 

Kunnan avaintunnisteita ei rajoiteta toimimaan pelkästään varattujen vuorojen 
aikoina, mutta niitä ei saa käyttää muina aikoina kuin mitä on varattu ilman 
yhdistyksen liikuntavastaavan lupaa. Yhdistyksellä on oikeus laskuttaa tällaiset 
käytöt luvattomasti käytettyinä vuoroina. Varatulla vuorolla saa siis käydä 
lainaamassa välineitä myös toisista liikuntasaleista, kunhan ne palauttaa käytön 
jälkeen takaisin omiin saleihinsa. 

Avaintunnisteisiin liittyvät asiat (esimerkiksi uuden avaintunnisteen hankinta, 
katoamisilmoitukset ja palautus) hoidetaan toimisto@ypajanyllatys.fi. 

”P-kaaren salivuorot”-WhatsApp-ryhmä on toistaiseksi voimassa oleva 
käyttäjien väline nopeaan tiedottamiseen. Ryhmään kuuluu Pertunkaarta  
päivällä kello 8:00-16:00 välillä vuoroja käyttävät sekä Ypäjän Yllätyksen 
päivävuoroista vastaavat, työntekijät ja liikuntavastaava. Ryhmään kuuluminen 
on vapaaehtoinen, tarvittaessa mietitään muu vaihtoehto nopeaan tiedon 
kulkuun (esimerkiksi viestit WhatsApp-ryhmään koulun kännykän kautta tai 
tekstiviestillä 050 355 9901). 

Nämä käyttösäännöt ovat voimassa toistaiseksi. Nämä käyttösäännöt täydentää 
31.1.2022 tehtyä Ypäjän kunnan ja Ypäjän Yllätys ry:n välistä 
yhteistyösopimusta Pertunkaaren liikuntasalien vuokraamisesta sekä lopun 
kattoremonttiavustuksen maksamisesta. 

LIITE Pertunkaaren liikuntasalien vuokrat, liite 1 
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