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Ohjeet Kuljun nuorisokellarille käyttäjille

Kuljun nuorisokellaria voi vuokrata myös yksityiseen käyttöön. Vuokraajien tulee kuitenkin
huomioida, että tilat ovat nuorten ja aamupäivä-iltapäiväkerholaisten käytössä jatkuvasti,
ja korona-ajan poikkeusohjeistukset koskevat myös vieraskäyttäjiä.

Talossa ei saa käyttää ilmapalloja, eikä mitään muitakaan kumipölyä levittäviä
esineitä. Syy: henkilökunnan henkeä uhkaava vakava allergia!

Käytössä olevat tilat

Vuokraajien käytössä on nuorisokellarin sali sekä iso yhtenäinen oleskelutila, yhdistetty
keittiö/olohuonetila sekä vessat ja eteinen.

Hygienia ja keittiö

Sisään tultaessa kaikki pesevät tai desinfioivat kätensä. Käsidesiä löytyy
keittiö/olohuoneesta lipaston päältä, kuten myös kertakäyttöisiä liinoja.

Tilan jääkaappia ja pakastinta saa käyttää hygieniaa noudattaen. Astiat ovat myös
yhteisessä käytössä. Jos käytät tilan pesukonetta, ohjeet löytyvät seinältä ja pesutabletit
allaskaapista. Lyhyin ohjelma kestää 35 minuuttia

Tilan kahvinkeitintä, vedenkeitintä ja mikroaaltouunia saa käyttää aikuisen johdolla,
huolehtien hygieniasta mm. käsien puhtaudesta.

Siivous

Vuoron päättyessä pöydät, vesiraanojen kahvat sekä vessojen ovenkahvat tulee pyyhkiä
yleispuhdistusaineella (löytyy tiskipöydältä tai lipaston päältä).

Muutoin tila jätetään perussiistiksi: roskat roskikseen ja tavarat paikoilleen.

Roskat viedään pihan keltaiseen roskakatokseen, jonne pääsee mustapäisellä avaimella.

Huomioithan, että Kuljun nuorisokellarilla on järjestetty siivous vain arkisin, aamutoiminnan
jo alettua.

9.9.2021



2

Muu välineistö

Tilan välineistö, myöskään biljardipöytä ei ole tällä hetkellä vuokraajien käytössä.
Biljardipöytää ei saa siirtää. Poikkeuksena sählymaalit ja pingispöytää, joita voi käyttää
omin pelivälinein. Pingispöytää ei saa siirtää salista eikä nostaa omatoimisesti
pystyyn (rikkoontumisvaara).

Muuta tärkeää!

Nuorisokellari ja koulun piha ovat päihteettömiä paikkoja.

Poistuessa sammutetaan käytetyt laitteet esim. kahvinkeitin ja sammutetaan valot. Ovi
lukitaan huolellisesti.

Talossa ei saa käyttää ilmapalloja, eikä mitään muitakaan kumipölyä levittäviä esineitä.
Syy: henkilökunnan vakava allergia!

Vahingot ja turvallisuus

Ensiaputarvikkeet löytyvät ilmoitustaulun pienestä mustasta ensiapulaukusta. Myös tilan
turvallisuusopas löytyy siitä.

Jos tilassa tapahtuu sähkövikoja tai vesivahinko ota heti yhteyttä kiinteistöhuollon
päivystykseen p. 040 8062161

Tulipalon tai ensihoitoa vaativan henkilövahingon sattuessa ole yhteydessä 112

Kuljun nuorisokellarin osoite: Murrontie 1, Lempäälä

Ilmoita vakavista vahingoista lisäksi liikuntapäällikkö Sari Juutille p. 050 0633241

Tavaroiden hajoamiset tai muut käytännön asiat: Vastaava nuorisotoiminnan ohjaaja
Sanna Hyyrönmäki p. 050 3839 780


