Hallivahdin työtehtävät
Vuorot
• Maanantai, tiistai/keskiviikko (vaihtoehtoisesti jompikumpi) ja torstai klo 18.15-19.45 sekä
sunnuntai klo 14.30-16.00
Joka päivä
• Ota tullessasi vastaanotosta
o 1) Avainkortti monitoimihalliin
o 2) Hallivahdin avainnippu
o 3) Tämä hallivahdin tehtävälista
o 4) Päällesi hallivahdin tunnisteena toimiva huppari
o 5) EA-laukku, jonka yhteydessä on myös kylmäpussit
• Kysy lisäksi vastaanotosta, keillä kaikilla on oikeus olla monitoimihallissa (muut varaukset)
• Avaa heti ensimmäiseksi monitoimihallin yleisurheilun välinevaraston ovi, mikäli se ei jo ole auki
• Katso, että roskiksissa on tilaa. Mikäli roskikset ovat täynnä, laita tyhjä jätesäkki täyden tilalle.
Tyhjiä jätesäkkejä löytyy siivouskaapista pukuhuonekäytävältä. Täydet jätesäkit viedään
roskakatokseen. Vastaanotto opastaa löytämiseen. Vie jätesäkki lopuksi roskakatokseen
• Valvo yleistä toimintaa hallissa: turvallisuus, tilan käyttö, onko hallissa sinne kuulumattomia...
• Tarkkaile yleistä siisteyttä, että tavarat eivät ole missä sattuu ja että hallissa on siistiä muutenkin.
Tarkkaile varaston pysymistä järjestyksessä, että tavarat on siististi paikoillaan
• Katso, ettei heittohäkissä ole ylimääräisiä tavaroita, tavarat on siistissä järjestyksessä häkin
sisäpuolella (esim. supistajan kaaret), harjaa ja välillä myös pyyhi rinki kostealla pyyhkeellä pölystä
ja lisäksi suojaverkot vedettävä kiinni ja verkon alareuna sidottava lattiassa oleviin kiinnikkeisiin
• Siirrä vuoron lopulla levällään olevat tavarat varastoon. Varastoon kuuluu: Mittanauhat, heittovälineet,
tötsät, kuntopallot, isot jumppapallot ja kaikki muutkin pallot sekä hyppynarut/tmv. narut
• Katso, että levypainot ovat punttipaikkojen telineissä ja että samoista telineistä löytyy jokaiselle
painolle parit. Katso myös, että tangot on joko telineissä (isot tangot) tai kulmauksissa (pienet
tangot) tukevasti seinää vasten
• Harjaa hiekkalaatikon reunamilta hiekat takaisin laatikkoon ja katso, että hiekka on laatikossa
mahdollisimman tasaisesti. Lanaa pois mahdollisesti syntyneet kuopat
• Takaoven (varastojen läheisyydessä) tarkastus, että se on lukossa sekä varastojen laittaminen kiinni
• Palauta vuoron lopuksi alussa ottamasi tavarat vastaanottoon
• Mikäli joku ei noudata yhteisesti sovittuja pelisääntöjä, ota nimi ylös ja ilmoita vastaanottoon.
Tanhuvaara hoitaa mahdolliset ongelmatapaukset
Lisäksi maanantaisin ja torstaisin (vuoron loppupuolella, kun alkaa olla väljempää = n. klo 19.30 alkaen)
• Koko hiekkalaatikon reilu kastelu (muutaman minuutin ajan yhtämittaisesti). Letku löytyy
pituuspaikan läheisyydestä (raput ylös)
o Letkun käyttöönotto: Vesihana auki, siirry letkun kanssa pituuspaikalle ja letkun päästä
käännä vipu auki-asentoon
o Letkun otto pois käytöstä: Sulje ensiksi vipu letkun päästä, vie letkun pää roikkumaan
lavuaariin ja sulje hana
Lisäksi tiistaisin/keskiviikkoisin (vuoron loppupuolella, kun alkaa olla väljempää = n. klo 19.15 alkaen)
• Siivouskoneella ajo hallin pinnoite puhdistaen. Kone löytyy takaoven edustalta varastoja
vastapäätä. Ohjeistus koneen käyttöön on seinällä. Avaimen koneeseen saa vastaanotosta
Lisäksi sunnuntaisin
• Imuroi nostolava, joka löytyy heti vasemmalta tullessa monitoimihalliin. Imurin paikka hallissa
vaihtelee, mutta useimmiten se löytyy hallin reunamilta

