
POP AREENAN TURVALLISUUSOHJEET JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

Näitä turvallisuus- ja järjestyssääntöjä sovelletaan Lujafutis Ry:n hallinnoimaan POP Areenaan, teknisiin 

laitteistoihin ja ulkoalueisiin. 

Yleistä 

POP Areenaa hallinnoi Lujafutis Ry. 

POP Areenan yhteystiedot: 

POP Areena  
Länsitie 60 
66400 Laihia 
 
Varaukset ja mainosmyynti:  Tomi Korkeavaara 040 565 3881  tomi.korkeavaara@lujafutis.fi 

Tekniset asiat:    Heikki Åby 050 3666352    heikki.aby@anvianet.fi 

    Tomi Korkeavaara 040 565 3881   tomi.korkeavaara@lujafutis.fi 

Sidosryhmät ja tiedottaminen: Ville Nieminen 040 7389350   ville.nieminen@lujafutis.fi 

    Olli Raatikainen 050 5388400   olli.raatikainen@gmail.com 

Hallin käyttäjän vastuut 

Jokaisella POP Areenan vuokranneella ryhmällä tulee olla nimetty, täysi-ikäinen, vastuuhenkilö 

(oletusarvoisesti joukkueen valmentaja). Hän on vastuussa ko. ryhmän toiminnasta koko harjoitus-, 

ottelu tai turnaustilanteen ajan. Tämä koskee sekä hallia että areenan ulkoalueita. 

Jokainen POP Areenan käyttäjä toimii omalla vastuullaan ja on myös itse vastuussa vaatteiden, 

tarvikkeiden ja arvo-omaisuuden säilyttämisestä POP Areenan tiloissa.  

Mikäli hallin tai piha-alueen yleinen siisteys on hallin käyttäjän jälkeen poikkeuksellisen huonossa 

kunnossa, Lujafutis Ry:llä on oikeus periä siivouksesta ja mahdollisista korjauksista tulleet kustannukset 

täysimääräisinä. 

Lujafutis Ry perii tarkoituksellisesta hallin irtaimiston rikkomisesta johtuvat kustannukset 

tapauskohtaisesti joko henkilöltä tai viime kädessä varauksen tehneeltä taholta. Vastaavasti toimitaan, 

mikäli rikkoontumisen on aiheuttanut tämän ohjeen vastainen toiminta. 

Turvallisuus 

Hallin sisällä saa olla yhtäaikaisesti maksimissaan 500 henkilöä.  

Kulku pääovelle, huoltotunnelille ja hätäpoistumisteille on pidettävä esteettömänä. 
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Käyttö 

Hallin käyttöaika alkaa aina tasan vuoron alkaessa ja päättyy merkittynä aikana. Hallin ovi on auki ja 

valot ovat päällä aina 30 minuuttia ennen vuoron alkua. Harjoitus- ja pelivälineet tulee olla palautettuna 

niille kuuluville paikoille vuoron loppuun mennessä. Hallissa tulee käyttää ainoastaan harjoitetulle lajille 

ominaisia harjoitus- ja pelivälineitä. Palloa saa käyttää vain pelialueella - ei sisääntuloalueen 

läheisyydessä olevalla 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 ehdottomasti kielletty. 

Siisteys 

Hallin siisteys on tärkeää. Roskat, teipit, rikkoutuneet pelivälineet yms. kerätään pois ja viedään 

roskiksiin. Hallin sisään tultaessa kenkien pohjat tulee puhdistaa ja hallikengät vaihdetaan jalkaan vasta 

halin sisällä. Näin tilojen ja keinonurmen puhtaus ja käyttöikä säilyy pidempään.  

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

kielletty! 

Tekonurmelle sylkeminen on ehdottomasti kielletty! 

Hiilihapollisten virvoitusjuomien vieminen halliin kielletty. 

Eläimien tuonti halliin on kielletty. 

Asiaton oleskelu POP Areenassa ja sen piha-alueella on kielletty. 

Tärkeää 

POP Areena on Laihialaisten 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 POP Areenasta huolta! 

 

 


