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1.

Kenttäalueen käyttöoikeus
Mäntsälän kunnalla (jatkossa kunta) on kentän käyttöoikeus koululaiskäyttöä
varten arkisin klo 08.00 - 16.00 lukuun ottamatta koulujen loma-aikoja. Kunnan yleisvuoro on koulupäivinä klo 16.00 - 17.00. Kunnan yleisvuoron aikana
kentän käyntiportit ovat auki ja valvonnasta vastaa kunta.
Mäntsälän Urheilijat ry:n (jatkossa seura) käyttöoikeus on arkisin klo 17.00 22.00 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 08.00 - 22.00. Koulujen lomaaikoina seuralla on käyttöoikeus klo 08.00 - 22.00. Jos seuralla ei ole koulujen
loma-aikoina kentällä toimintaa, on kenttä kunnan yleisvuorokäytössä arkisin
klo 09:00 – 17:00. Seuran käyttöoikeuden aikana kentän käyttö tapahtuu vuorolistan mukaisessa järjestyksessä.
Irtovuoroja voi kysyä seuran jalkapallojaoston olosuhdevastaavilta
(olosuhteet@mu-jalkapallo.fi).

2.

Saapuminen ja autojen pysäköinti
Autojen pysäköinti tapahtuu monitoimitalon/kirjaston ja keskuskentän pysäköintipaikoilla. Autoja ei saa tuoda monitoimitalon ja kentän väliselle alueelle,
joka on varattu huoltoliikenteelle ja hälytysajoneuvoille.

3.

Pukeutumistilat ja kentän avaimet
Tekonurmen käyttäjille on Monitoimitalosta pukukopit, joihin kulku tapahtuu
kenttämestarin kopin viereisestä ovesta. Käytössä on kaksi pukeutumistilaa.
Ryhmien ohjaajien tulee huolehtia, että liikuntatunneille ja harjoituksiin tulevat
ja lähtevät ryhmät liikkuvat kurinalaisesti aiheuttamatta häiriötä muulle toiminnalle. Seuran ohjaajilla on käyttävissä monitoimitalon sekä urheilukentän pukukoppien avaimet kuten myös tekonurmen avaimet. Ohjaajat kuittaavat
avaimet seuran jalkapallojaoston olosuhdevastaavilta.
Pelijalkineiden puhdistamista varten on tekonurmen käyntiportin edustalla kuramatto, johon puhdistetaan kenkiin tarttunut kumigranuliitti. Kunta ja seura eivät vastaa pukutiloihin jätetyistä varusteista ja omaisuudesta!

4.

Tekonurmen käyttö
Kentän käyttövuorot vaihtuvat täsmällisesti vuorolistan mukaan. Vuoronsa lopettavan joukkueen on poistuttava kenttäalueelta ripeästi ja vuoroaan aloittava
ryhmä saa mennä kenttäalueelle vasta oman vuoronsa alettua. Vuorolista löytyy osoitteesta www.mu-jalkapallo.fi  Kenttäkalenteri. Lista on myös tekonurmen ilmoitustaululla. Yleisön ja vuoroaan odottavien pelaajien on oltava
tekonurmialueen ulkopuolella.
Kenttä pidetään lukittuna silloin kun siellä ei ole toimintaa. Kouluilla ja seuran
ohjaajilla on käytössään kentän avaimet. Käytön alkaessa ohjaaja avaa käyntiportit ja laittaa niiden lukot auki - asentoon, jotta pallo voidaan noutaa sen
lentäessä aidan ulkopuolelle tai vaaratilanteen mahdollisesti tapahtuessa taataan esteetön poistuminen kenttäalueelta. Harjoitusvuoron loputtua ohjaaja lukitsee kaikki portit, ellei seuraava ohjaaja ole saapunut paikalle avaimineen.
Ryhmän ohjaajan on aina ilmoitettava seuraavalle ohjaajalle porttien lukitsemistilanne.
Yleisön on oltava kentän aidan ulkopuolisella alueella. Turnauksien ja tapahtumien aikana yleisöllä on mahdollisuus olla kentän aidan sisäpuolella seuran
kioskin läheisyydessä olevalla laajennetulla alueella. Tämä alue varataan tarvittaessa myös katsomorakennukselle.

5.

Kentän harjoitusvälineet
Kentän käyttäjille varatut harjoitusvälineet on palautettava paikoilleen vuoron
päätyttyä.
Maalien säilytyspaikka on seuran kioskin vieressä joen puoleisella sivulla.
Maali- ja palloverkoissa sekä tekonurmea kiertävässä aidassa roikkuminen ja
kiipeily on kielletty. Maalien kaatuminen voi aiheuttaa vakavan tapaturman.
Maalit tulee käytön jälkeen nostaa pyörien päälle. Maaleja ei saa siirtää kenttäalueella ilman pyöriä.

6.

Käyttäytyminen kentällä
Pelialusta rikkoutumisen estämiseksi irtonappulajalkapallokenkien käyttö on
kielletty. Särkyvien esineiden (esim. lasipullot), mopojen, polkupyörien tai
muiden ajoneuvojen vienti kentälle on kielletty. Sama koskee myös koiria. Tupakointi kenttäalueella (aidan sisäpuolella) on kielletty.
Purukumin syönti on kiellettyä kenttäalueella (purukumi voidaan poistaa kentästä vain leikkaamalla tekonurmesta palanen pois). Sukkateipit ja muut irtoroskat on laitettava niille varattuihin roska-astioihin.

7.

Tekonurmen irtovuorojen käyttö ja seuran kioskirakennus
Tekonurmen seuran käyttöoikeuden aikana on mahdollista ostaa irtovuoroja
kentälle. Lisätietoja antaa seuran jalkapallojaoston olosuhdevastaavat. Heidän
nimensä ja yhteystietonsa löytyvät osoitteesta www.mu-jalkapallo.fi  Yhteystiedot.

Tekonurmen aidan sisäpuolella on seuran hirsinen kioskirakennus. Seuralla
on oikeus harjoittaa kenttäalueella kioskitoimintaa.

8.

Kentän hoito ja yhteystiedot
Tekonurmikentän hoidosta vastaa Mäntsälän kunnan liikuntapaikkojen hoitajat. Heidän vastuullaan on mm. mahdollinen kentän sulkemispäätös yhdessä
seuran jalkapallojaoston olosuhdevastaavien kanssa sääolosuhteista johtuen.
Liikuntapaikkojen hoitajien antamia ohjeita kentän käyttöön liittyen on noudatettava. Seuran käytön aikana otteluista, turnauksista ja mahdollisista muutoksista on sovittava seuran jalkapallojaoston olosuhdevastaavien kanssa. Tämän jälkeen tieto muutoksista on toimitettava välittömästi liikuntapaikkojen
hoitajille.

9.

Tekonurmen omistus, käyttövuorojen jako sekä laskutus
Tekonurmen omistaa Mäntsälän kunta. Kentän toimintaa seuraa ja valvoo
tekninen lautakunta yhdessä sivistyslautakunnan sekä kunnan liikuntatoimen
kanssa. Seuralla on toistaiseksi voimassaoleva, erikseen laadittu, käyttöoikeussopimus.
Seuran vakiovuorot jaetaan seuran jalkapallojaoston hallituksen/johtoryhmän
päätöksellä. Esityksen harjoitusvuoroista tekevät joukkueenjohtajat jalkapallojaoston olosuhdevastaavien kanssa. Olosuhdevastaavat myös sopivat kentän
vuokraamisesta ulkopuolisille tahoille ja hoitavat laskutuksen.

10.

Järjestyksenpito tekonurmella
Kunta ja seura vastaavat tekonurmen valvonnasta ja järjestyksenpidosta
oman käyttönsä osalta. Kunta vastaa valvonnasta ja järjestyksenpidosta myös
klo 22.00 - 08.00 välisenä aikana. Kenttää vartioidaan myös valvontakameralla, joka on sijoitettu monitoimitalon seinään. Mahdollisista rikkeistä on ilmoitettava välittömästi liikuntapaikkojen hoitajille.

11.

Käyttöohjeiden rikkominen
Mikäli käyttövuoron saanut ryhmä ei noudata annettuja ohjeita tai aiheuttaa
tahallisesti vahinkoa kentällä, voidaan käyttövuoro peruuttaa joko tilapäisesti
tai kokonaan. Vahingonaiheuttaja on korvausvelvollinen.

12.

Käyttöohjeiden päivittäminen
Käyttöohjeistusta päivitetään tarpeen tullen. Ohjeiden tarkastus tapahtuu kerran vuodessa seuran jalkapallojaoston hallituksen/johtoryhmän toimesta.

13.

Yhteystiedot
-

Liikuntapaikan hoitajat:
o liikuntapaikat@mantsala.fi
o Kenttämestari Juhani Pöllä, puh. 040 314 5408

-

Seuran olosuhdevastaavat (tarkista nimet seuran jalkapallojaoston wwwsivuilta):
o www.mu-jalkapallo.fi  Yhteystiedot

Noudattamalla laadittuja ohjeita ja kunnioittamalla toimintaympäristöämme pidämme sen kunnossa ja pidempään toimintakuntoisena.
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