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Koulu- ja liikuntatilojen käyttövuorot 15.8.2022–28.5.2023

Asianosainen Käyttövuoroja hakeneet

Selostus asiasta Äänekosken kaupunki ilmoitti julkisesti haettavaksi 13.5.2022 
mennessä eri sisäliikuntatilojen käyttövuorot talvikaudelle 2022-
2023.

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 21 eri hakijalta. 
Lisäksi neljältä eri hakijalta tuli hakemuksia määräajan jälkeen, 
jotka on huomioitu jaossa jakoperusteiden mukaisesti.

Koska käyttövuorohakemuksia saapui enemmän kuin vapaita 
käyttövuoroaikoja oli tarjolla pyydetyille vuoroille, tämä on jouduttu 
huomioimaan päätöksen valmistelussa. Tästä syystä myönnetyt 
käyttövuorot voivat poiketa haetuista vuoroista.

Päätös Myönnän Äänekosken sisäliikuntatilojen käyttövuorot ajalle 
15.8.2022–28.5.2023 oheisen liitteen mukaisesti.

Vahvistetut käyttövuorot tulevat olemaan nähtävissä sähköisessä 
ASIO-tilavarausjärjestelmässä.

Vuorojen käyttömaksujen ja peruuttamisen osalta noudatetaan 
kulloinkin voimassa olevaa käyttömaksuhinnastoa. Seitsemän 
vuorokautta ennen vuoron alkua tehty peruutus on maksuton. 
Peruutukset tehdään kirjallisesti: koulujen osalta ao. koululle ja 
muiden tilojen osalta osoitteeseen liikunta.hallinto(at)aanekoski.fi.

Myönnetyllä käyttövuorolla tulee olla nimetty vastuuhenkilö, joka 
on vastuussa siitä, että toiminta tiloissa on käyttövuoron aikana 
asiallista ja turvallisuus otetaan huomioon. Käytössä tulee 
noudattaa tilojen järjestyssääntöjä, sekä käyttäjille annettuja ja 
annettavia ohjeita.

Käyttäjien on ilmoitettava 5.8.2022 mennessä vuoron 
vastuuhenkilö sekä vastuuhenkilön yhteystiedot koulujen osalta 
ao. koululle ja muiden liikuntatilojen osalta 
liikuntapalveluvastaavalle kulttuuri- ja liikuntatoimistoon.

Tilan avain teetetään vastuuhenkilön nimellä. Mikäli vuorolle 
tarvitaan useampi avain, lisäavaimesta peritään perustamiskuluina 
5 € tilalaskutuksen yhteydessä.

Yksittäiset päätökset jäljelle jäävistä vapaista vuoroista tekee ao. 
koulun rehtori ja muiden tilojen osalta liikuntapalveluvastaava.

Käyttäjien tulee huomioida koulujen joulu- ja kevätjuhlajärjestelyt 



ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Yleinen päätös

Liikuntapalveluvastaava 21.06.2022 §3/2022
sekä yo-kirjoitukset, jotka aiheuttavat vuorojen peruuntumisia.

Käyttäjillä on velvollisuus ilmoittaa rikkoutuneista välineistä, 
laitteista ja puutteista välittömästi, kun rikkoutuminen tai puute on 
tapahtunut/havaittu, suoraan kouluille ja muissa tiloissa 
liikuntapaikkojen hoitajille tai liikuntapalveluvastaavalle.

Myönnettyihin vuoroihin saattaa tulla muutoksia otteluiden, 
turnausten, kilpailujen tai muiden tapahtumien päällekkäisyyksistä 
johtuen. Myös huolloista ja rikkoutumisista johtuvat muutokset 
sekä mahdolliset turvallisuusnäkökohdat ja koronarajoitukset 
saattavat vaikuttaa vakiovuoroihin.

Koulujen loma-aikojen sekä juhlapyhien ja arkipyhien vuorojen 
käytöstä tulee sopia tilojen haltijoiden kanssa viimeistään 2 viikkoa 
aiemmin.

Perustelu Hallintosääntö 27 § 1

Allekirjoitus

Liikuntapalveluvastaava                   Jaana Kiiskinen

Nähtävilläolo ☒ Päätös on nähtävänä Äänekosken kaupungin 
verkkosivuilla 21.6.2022 alkaen. 

☐ Päätöstä ei pidetä yleisesti nähtävänä.
Lisätietoja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
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