
 

KEURUUN KAUPUNGIN LIIKUNTAPAIKKOJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT  

  

Keuruun liikuntapaikat on tarkoitettu kunnan asukkaiden käyttöön liikunnan harrastamista varten. 

Liikuntapaikoille on laadittu järjestyssäännöt, joita kaikkien liikuntapaikkoja käyttävien on noudatettava  

 

LIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ  

 

1 §  Liikuntapaikkojen huoltorakennusten tilat ovat avoinna tarvittaessa. Säännöllistä toimintaa varten voi 

kenttämestarin kanssa erikseen sopia avaimen luovutuksesta.  

2 § Harjoitusryhmillä on oltava vastuullinen vetäjä, joka vastaa ryhmänsä toiminnasta; välineiden 

siirtämisestä varastosta suorituspaikoille ja takaisin, paikkojen ja tilojen oikeasta käytöstä sekä ryhmän 

asiallisesta käyttäytymisestä. 

3 § Liikuntapaikkojen välineistö on palautettava käytön jälkeen paikalleen. Välineitä ei saa viedä 

kenttäalueiden ulkopuolelle ilman kenttämestarin lupaa. Välineistöjen rikkoutuessa on asiasta ilmoitettava 

viipymättä kentänhoitohenkilökunnalle. Tahallisesta välineistön rikkomisesta on vahingon tekijä vastuullinen 

ja korvausvelvollinen.  

4 § Polkupyörällä tai moottoriajoneuvolla liikkuminen urheilukenttäalueilla on ehdottomasti kielletty. 

Huoltoajosta on sovittava erikseen kenttähenkilökunnan kanssa. JäähallilIe johtavan tien portin avaamisesta 

ja sulkemisesta vastaa tilaisuuden järjestäjä  

5 § Tupakanpoltto, päihdyttävien aineiden käyttö ja asiaton oleskelu kenttien huoltorakennuksen tiloissa 

koulujen sisätiloissa tai sekä liikuntapaikkojen välittömässä läheisyydessä ja urheilun suorituspaikoilla on 

kielletty.  

6 § Kaupunki ei vastaa urheilukentille, huoltorakennusten tai koulun tiloihin jätetyistä varusteista. 

Löytötavarat on toimitettava kenttähenkilökunnalle tai koulun vahtimestareille.  

7 § Henkilökunnan antamia liikuntapaikkojen käyttöä koskevia ohjeita ja määräyksiä on noudatettava. 

Liikuntapaikkojen hoitoa ja parannuksia koskevia aloitteita tai ehdotuksia ottaa vastaan kenttämestari ja 

vapaa-aikapäällikkö 

8 § Urheilukenttien alueella on noudatettava yleistä siisteyttä; roskat on vietävä niille varattuihin koreihin, 

seinille piirtely yms. on kielletty ja rangaistava teko.  

9 § Koirien ulkoiluttaminen urheilukenttien alueella ja laduilla on kielletty.  

10 § Alueella olevia ohje- ja kieltotauluja on ehdottomasti noudatettava.  

11 § Henkilö tai ryhmä, joka ei noudata näitä järjestyssääntöjä, voidaan poistaa alueelta. Järjestyssääntöjen 

jatkuvista rikkomuksista tavatulta henkilöltä/henkilöiltä voidaan kieltää urheilukenttien käyttö määräajaksi.  

 



TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISTÄ JA KENTTIEN VARAUKSIA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ  

 

12 § Ottelujen ja kilpailujen sarjajaot sekä lajit on ilmoitettava kenttämestarilIe yhtä (1) viikkoa ennen ko. 

tapahtumaa, jotta oikeat suorituspaikat voidaan laittaa asialliseen kuntoon.  

 

13 § Ulkoliikuntapaikkojen tilapäiskäyttöä koskevat varaukset on tehtävä neljä (4) viikkoa ennen ko 

tapahtumaa liikuntatoimistoon. Varauksesta on ilmoitettava myös kenttämestarilIe. Salien tilapäiskäytön 

varaukset hoitaa ko.koulun rehtori.  

 

14 § Kenttien ja salien vakiokäyttöä koskevat varaukset on tehtävä liikuntatoimistoon seuraavasti  

Talvikausi  1.9-31.5. (31.5. mennessä) Kesäkausi 1.5. - 30.9. (15.4. mennessä)  

 

15 § Liikuntapaikoilla järjestettäviin tilaisuuksiin on järjestävä yhdistys velvollinen määräämään tarpeellisen 

määrän järjestysmiehiä. Järjestäjä on vastuussa, että yleisö siirtyy sille varatulle paikalle tallaamatta 

urheilukenttien suorituspaikkoja, nurmikoita tai istutuksia. Järjestäjä on velvollinen korvaamaan kaikki ko. 

tilaisuuden aikana tapahtuneet vahingot ja muut tilaisuudesta aiheutuneet kustannukset.  

 

ERILLISMÄÄRÄYKSET  

 

16 § Tarkempia ohjeita edelläolevien säännösten soveltamisesta antaa vapaa-ajanlautakunta.  

 

Järjestyssäännöt on laadittu kaikkien käyttäjien yhteiseksi eduksi, jotta liikuntapaikat ja -välineet olisivat 

seuraavaIlakin käyttökerralla mahdollisimman hyvässä kunnossa. Sääntöjen noudattaminen vähentää 

hoitohenkilökunnan ylimääräistä työtä ja edistää varsinaisen hoitotyön toteuttamista.  

 

Aktiivista liikunnan harrastamista - yhteisiä pelisääntöjä noudattaen  

 

Keuruun Kaupungin Liikuntapalvelut 

 


