
Juteinikeskuksen liikuntahalli  

Osoite: Opinkuja 2, 13720 Parola (sisäänkäynti C-ovesta)  

Hinta: Koko sali 42 €/ h, lohko 14 €/h (Hattulan yleishyödylliset toimijat -50%)  

Varaukset: toimisto.tekninen@hattula.fi 

Varaustilanne:  

https://asp3.timmi.fi/WebTimmi/login.do?loginName=Selaaja%20Hattula&password=webhattula&roomPartI

d=512017&adminAreaId=412 

Salin mitat (leveys, pituus, korkeus): 42 x 23,5 x 8 m / lohko 14 x 23,5 m  

Lattiamateriaali: Muovi  

Pukuhuone: Naisten ja miesten pukuhuoneet, molemmissa suihkut  

Koripallokorit: 6 kpl, 2,6m korkeudella  

Salibandymaalit: 6 kpl, pikkumaalit 6kpl  

Salibandykaukalot: On  

Jalkapallomaalit: On  

Lentopalloverkot: 2kpl  

Sulkapalloverkot: 5kpl  

Peilit: Ei ole  

Ottelukello: On  

Äänentoisto: On  

Katsomo: On. Katsomon syvyys 4,3 metriä. Katsomossa istumapaikkoja n. 300  

Välineitä: Patjoja, trampoliini, temppupatja, köydet, puolapuut, renkaat  

Muuta huomioitavaa: Kentän voi jakaa kolmeen osaan (lohkoon).  

Jalkapallomaalien, koripallokorien ja väliseinän säätönappulat ovat katsomon  

vastakkaisella seinällä. Varastossa on tuoleja noin 400kpl. Tapahtumista ja peliturnauksista on ilmoitettava 

varauksen yhteydessä kouluisännälle. Ilmoitathan kouluisännälle myös, mikäli tarvitset lisätuoleja. 

Kouluisäntä Markku Nisumäki 0400748464, markku.nisumaki@eduhat.fi 
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Ohjeita Juteinikeskuksen liikuntahallin käyttäjille  

• Kulku liikuntahalliin tapahtuu C-oven kautta. 

• Kengät jätetään eteiseen 

• Käytössäsi on vain varaamasi tilat, rakennuksessa on hälytykset päällä kaikissa muissa tiloissa. 

• Tupakointi Juteinikeskuksen alueella on kielletty 

• Kiireellisissä asioissa ota yhteys kiinteistöpäivystäjään puh. 050 361 9227 

• Iltakäyttäjillä on käytössä pukukopit 1 ja 2. 

• Liikuntasaliin saa saapua enintään 15 minuuttia ennen vuoron alkua ja vuoron päätyttyä rakennuk-

sessa saa viipyä enintään 20 minuuttia.  

• Vuoron varaaja on vastuussa, että liikuntahalliin ei tule ylimääräisiä kävijöitä. Ovet on pidettävä 

lukittuna. 
• Hattulan kunta ei vastaa kadonneista tavaroista 

• Käytössäsi on liukuovivarastojen sisällöt, tulostaulun ohjain sekä mikrofonit 

• Äänentoisto ja tulostaulun käyttö: Äänentoiston AUX-johto, mikrofoni ja tulostaulun ohjain löytyy 
ruskeasta kaapista. Mikrofonit käynnistyvät punaista virtanappia painamalla. 

• Siivousvälineet löytyvät käytävästä. Siivouskomerosta löytyy siivousvälineiden lisäksi wc-paperit, 
roskapussit ja lisäroskikset 

Tapahtumat ja turnaukset 

• Tapahtumista ja peliturnauksista on ilmoitettava varauksen yhteydessä kouluisännälle. Ilmoitathan 
kouluisännälle myös, mikäli tarvitset äänentoistoa, ottelukelloa, lisätuoleja tai ravintolan puolta. 
Tapahtumia ja turnauksia varten saat käyttöösi turnausavaimen. 

• Pukuhuoneet otetaan käyttöön järjestyksessä 1-7. Käytä vain tarvittava määrä pukuhuoneita.  

• Myös yleisön on jätettävä kengät eteiseen. 

• Ruokailu ja eväiden syönti on sallittu ainoastaan ravintolassa, ei katsomossa. Ravintola on varattava 
erikseen käyttöön 

• Oven avausmaksu 100€ avaimen unohtuessa  

Lisäkorvauksella voit saada apua tilaisuutesi järjestelyissä Hattulan kunnalta: 

• Kouluisännän palvelut äänentoisto, esitystekniikka ym. 50 € / alkavalta tunnilta 

Ulkopuolisia palveluita hyvissä ajoin sopien: 

• Vaativampi äänentoisto ja esitystekniikka: Veikko Pulli, puh. 04577347804 

• Tuolien ja pöytien siirto: Parolan Visa, Anne Riihilahti Puh. 040-7231363   

• Pitopalvelua tarjoaa muun muassa Nylanderin Pitopalvelu ja Parolan Rosolli 


