
   

MYÖTÄTUULI AREENAN TURVALLISUUSOHJEET JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

Näitä turvallisuus- ja järjestyssääntöjä sovelletaan Ilkan Pojat ry:n hallinnoimiin Myötätuuli 

Areenan kiinteistöihin ja hallitiloihin. 

Yleistä 

Myötätuuli Areenan toimintaa hallinnoi Ilkan Pojat ry. 

Myötätuuli Areenan yhteystiedot ovat 

Myötätuuli Areena  

Ilkan Pojat ry.  p. 050 511 8659  / Jouni Tyynelä 

Vesitornintie 2 p. 044 261 8064 / Ari Loukasmäki 

60800 ILMAJOKI www.myotatuuliareena.fi 

 

Hallin käyttäjän vastuut 

Jokaisella Myötätuuli Areenan vuokranneella ryhmällä tulee olla nimetty, täysi-ikäinen, 

vastuuhenkilö. Hän on vastuussa ko. ryhmän toiminnasta koko harjoitus-, ottelu tai 

turnaustilanteen ajan. Tämä koskee sekä hallia, sosiaalitilaa että areenan ulkoalueita. 

Jokainen Myötätuuli Areenan käyttäjä toimii omalla vastuullaan. Hän on myös itse vastuussa 

vaatteiden, tarvikkeiden ja arvo-omaisuuden säilyttämisestä Myötätuuli Areenan tiloissa. 

Mikäli hallin, sosiaalirakennuksen tai piha-alueen yleinen siisteys on hallin käyttäjän jälkeen 

poikkeuksellisen huonossa kunnossa, Ilkan Pojat ry:llä on oikeus periä siivouksesta ja 

mahdollisista korjauksista tulleet kustannukset täysimääräisinä. 

Ilkan Pojat ry:llä on oikeus periä tarkoitukselliseksi katsotusta hallin irtaimiston rikkomisesta 

johtuvat kustannukset tapauskohtaisesti joko henkilöltä tai viime kädessä joukkueelta, jonka 

henkilö rikkoontumisen on aiheuttanut. Vastaavasti toimitaan, mikäli rikkoontumisen on 

aiheuttanut tämän ohjeen vastainen toiminta. 

Turvallisuus 

Hallin sisällä saa olla yhtäaikaisesti maksimissaan 250 henkilöä. 

Tupakan, sähkötupakan, nuuskan ja purukumin käyttö sekä avotulen teko on hallissa 

ehdottomasti kielletty. 

Kulku pääovelle, huoltotunnelille ja hätäpoistumisteille on pidettävä esteettömänä. 



   

Puhaltimien vieressä olevan punaisen merkkivalon palaessa ja sireenin soidessa, on hallista 

poistuttava välittömästi. Tästä on syytä ilmoittaa myös hallin yhteyshenkilölle. 

Käyttö 

Hallin käyttöaika alkaa aina tasan vuoron alkaessa ja päättyy 5 minuuttia ennen vuoron loppua. 

Näin pelivälineiden siirrolle sekä alueen siistimisille jää riittävästi aikaa (ks. oheinen lopussa 

oleva kuva). 

Hallissa tulee käyttää ainoastaan harjoitetulle lajille ominaisia harjoitus- ja pelivälineitä. 

Palloa saa käyttää vain pelialueella - ei sisääntulon molemmin puolin olevilla lämmittelyalueilla. 

Tarkoituksellinen hallin seiniin potkiminen, lyöminen ja heittäminen on kielletty. 

Jalkapallomaalit saavat normaalissa harjoitustilanteessa olla kuljetuspyörillään. Virallisissa 

peleissä maalit lasketaan alas ja renkaat taitetaan maalin sivuille. 

Suoja- ja maaliverkoissa sekä hallin rakenteissa kiipeily ja roikkuminen on kielletty. 

Siivous 

Hallin ja sosiaalitilojen siisteys on tärkeää. Roskat, teipit, rikkoutuneet pelivälineet yms. 

kerätään pois ja viedään roskiksiin. 

Hallin sisään tultaessa kenkien pohjat tulee puhdistaa. Näin tilojen ja keinonurmen puhtaus ja 

käyttöikä säilyy pidempään. 

Asiaton oleskelu Myötätuuli Areenassa ja sen alueella on kielletty. 

Yhteisvastuu 

Myötätuuli Areena on koko Ilmajokisen palloiluväen suuri yhteisponnistus. Sen rakentamiseen 

on käytetty lukemattomia kökkätunteja sekä alueen yksityisten ihmisten ja yritysten 

voimavaroja. Areenan toivotaan säilyvän siistinä ja nuorisourheilua tukevana harjoitus- ja 

peliareenana mahdollisimman monelle, ja mahdollisimman pitkään. Pidäthän sinäkin sen 

käytöstä huolta! 

 

Ilmajoella 12.12.2014 

Ilkan pojat ry 



   

Tehtävät vuoron päättyessä 

- Harjoitukset tai peli päättyy 5 min. ennen vuoron päättymistä 

- Maalit ja muut harjoitusvälineet paikalleen (ks. alla oleva kuva)  

- Roskat roskiksiin 

- Anna tilaa seuraavalle ryhmälle 
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