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LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÄJILLE 
 

1. Kulttuurikeskus ja monitoimitalon liikuntasali 
   

Vuorot tulevat voimaan 5.9.2022 ja päättyvät keväällä 30.4.2023.  
Urheiluseurojen, joilla on useita harjoitusvuoroja, tulee antaa lista vuoron käyttötarkoituksesta ja 
vastuuhenkilöstä 31.8. mennessä. Tiedot toimitetaan kunnanviraston infoon osoitteella 
joonas.leppanen@muurame.fi  
 
HUOM! Liikuntahalli on ylioppilaskirjoitusten käytössä sekä syys- että kevätkaudella, sulkuajat ovat  
tämän hetken tiedon mukaan 12.– 28.9.22 ja 14. – 31.3.23. 
Monitoimitalon salin purkaminen aloitetaan 27.2.2023. 

  
Ryhmän vastuuhenkilö/valmentaja huolehtii oman ryhmänsä sisäänpääsystä Kulttuurikeskuksen 
harjoitusvuorolle. Sisään ei saa päästää oman ryhmän ulkopuolisia henkilöitä. 
Käyttäjien on huomioitava, että aulan ”lämpiö” ei ole liikuntatilojen käyttäjien käytettävissä. Tila on tarkoitettu 
kulttuuritilojen asiakkaiden käyttöön. 
   
Mikäli teillä on Kulttuurikeskuksella turnaus tmv., johon on tulossa yleisöä, voitte pyytää, että ulko-oven 
sähkölukko kytketään turnausajalta pois. Pyynnöt on tehtävä tapahtumaviikon keskiviikkoon mennessä, ei 
aiemmilla viikoilla, osoitteeseen vahtimestarit@muurame.fi. 

 
Isoihin tilaisuuksiin, joihin tarvitaan vahtimestari paikalle, pyyntö kiinteistöpäällikkö Reijo Koivuniemelle, 
reijo.koivuniemi@muurame.fi,  vähintään 2 viikkoa ennen tilaisuutta. 
   
Kulttuurikeskuksen vahtimestarien työvuorot ovat ma-pe klo 7.00-15.30. Huomioi tämä, jos tarvitset heidän 
palvelujaan. 

 

2. Isolahti, Kinkomaa, Leikari, Niittyaho ja Rajala 
  

Vuorot ovat voimassa 5.9.2022-30.4.2023 pois lukien joulusulku 12.12.2022-1.1.2023.  
Sivukoulujen salit ovat käytettävissä normaalisti syys- ja hiihtolomilla. 

 
Jos harjoitusvuoron aikana on esim. vieraspeli tai vuoroa ei jostain muusta syystä käytetä, siitä on ehdottomasti 
ilmoitettava vähintään 1 viikkoa ennen s-postilla joonas.leppanen@muurame.fi. Peruuttamattomista vuoroista 
laskutetaan hinnaston mukaan – myös alle 18- v. vuoroista! 

 

3. Muuta huomioitavaa ja avainten noutaminen 
 Salin viimeinen käyttäjä – huolehdi valot pois salista, pukuhuoneista ja käytävältä 

 Sulje ulko-ovi. Oven väliin ei saa asettaa missään vaiheessa kiilaa tms. Niistä aiheutuvan hälytyksen 
maksaa aina ko. salivuoron haltija 

 Kaikki tilat ovat maksullisia aikuisille, myös urheiluseuroille. Muuramelaisten seurojen ja järjestöjen 
alle 18-vuotiaiden ohjattujen harjoitusten tilat ovat maksuttomia (ei koske uimahallia eikä 
kuntosaleja). 

 Kulkulätkä / avain lunastetaan kunnanviraston infosta, info palvelee ajanvarauksella 
joonas.leppanen@muurame.fi / 014 659 660 

 Avain palautetaan keväällä 2023, viimeistään 10.5.2023  

 Seuraa mahdollisia poikkeusjärjestelyjä tilojen ilmoitustaululta.            
    
   
Hyviä liikuntahetkiä saleilla!  

 
  Hannele Alanärä, liikuntajohtaja 
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