
Kulkuohje koulujen liikuntasalien
iltakäyttäjille sekä kulkukortin käyttöohje

Sisääntulo:

- Kortin haltija on aina ensimmäinen tulija sekä viimeinen poistuja
- Näytä kulkukorttia kortinlukijalle. Lukija näyttää vihreää valoa ja avaa oven, mikäli se on lukossa.

Liikuntasalin ovesta sisääntulo poistaa murtohälytyksen vain liikuntasalista, pukuhuoneista ja
liikuntasalin eteistiloista.

- Talossa soi varoitussummerit 10 min ennen murtohälytyksen päälle kytkeytymistä. Summerien
soidessa lisäaikaa talossa olemiseen ehtii kuitata vielä ennen kuin hälytys lähtee valvontaliikkeelle,
näyttämällä kulkukorttia uudelleen tulo-oven kortinlukijalle.

- Ulko-ovea ei saa teljetä auki. Liian pitkään auki oleva ovi aiheuttaa murtohälytyksen.
- Kortin toiminta on rajattu vain listan mukaisille harjoituspäiville sekä –kaudelle.

Hälytysalue:

- Liikuntasalin ovi:
o liikuntasali
o pukuhuoneet
o liikuntasalin eteistilat

- Muut tilat:
o kohteen kiinteistönhoitajan opastuksen mukaan

Poistuminen:

- Poistuessasi on aina myös poistuttava lukijan kautta ja kirjauduttava ulos. Poislähtö tapahtuu tulo-
oven kautta, jossa lukijalaitteesta painat * (tähti), mikäli laitteessa on näippäimistö ja sen jälkeen
näytät korttiasi laitteessa. Lukijalaite vilkuttelee ja piippailee onnistuneen uloskirjautumisen
merkiksi. Punainen valo syttyy ja sammuu hetken kuluttua.

- Poistuessa varoitussummerien sointiin ei tarvitse reagoida, ilmoittaa vain murtohälytyksen
aktivoinnin talon jäädessä tyhjäksi.

- HUOM! Kotimäen koululla on erilliset ulosmenolukijat, muista käyttää poistuessasi oikeaa lukijaa.
- Mikäli lukijalaitteessa ei ole näppäimistöä, poistutaan ilman kortinlukijan käyttöä. Kulkukorteille on

ohjelmoitu puoli tuntia ylimääräistä aikaa ennen ja jälkeen harjoitusvuoron.

Muista varmistaa ulko-oven lukkiutuminen poistuessasi!

Henkilö, joka on kuitannut kulkukortin vastaanotetuksi, on vastuussa henkilökohtaisesti sekä kortista että
sen käytöstä.

TURHISTA MURTOHÄLYTYKSISTÄ AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET PERITÄÄN HÄLYTYKSEN AIHEUTTAJALTA.

Mikäli kulkukortti häviää, ota pikaisesti yhteyttä alla oleviin henkilöihin tai osoitteeseen liikunta@kaarina.fi
kortin kuolettamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi.

mailto:liikunta@kaarina.fi


Lisätietoja antavat:

- Hovirinnan koulu
o Kalle Nurmi p. 0503146064

- Kotimäen koulu sekä Ristikallion koulu
o Sami Leimu p. 0503732555

- Kuusiston ja Empolan koulut
o Henry Gontjarow p. 0505432140

- Valkeavuoren koulu ja Kaarinan lukio
o Magnus Keihäs p. 0503730736

- Rungon koulu, kts. erillinen ohje
o Vesa Lappi p. 0505432107

- Koroisten koulu ja Piikkiön liikuntahalli
o Tuomo Kaijanen p. 0505432106

- Piispanlähteen ylä- ja alakoulu sekä Piispanlähteen päiväkoti
o Hemmo Helander p. 0503732569

- Yleisesti
o Juha Kilpinen p. 0503732502 tai liikunta@kaarina.fi

Mikäli järjestät turnauksen tai pelin, jossa pitäisi päivän mittaan päästä useiden henkilöiden kulkemaan
ulko-ovesta, on mahdollista poistaa oven lukitus tietyllä etukäteen sovitulla aikavälillä. Näissä tapauksissa
ole aina yhteydessä kiinteistön hoitajaan.

Rungon koululle erillinen ohje:

- Mene kulkukortilla ulko-ovesta sisään.
- Sisällä on oven vasemmalla keltainen lukija, johon pitää näyttää myös kulkukorttia.
- Mikäli kortille on ohjelmoitu Rungon koulun alaoven aukipito-ominaisuus, ovi aukeaa lukosta ja jää

auki.
- Ovi on avoinna lukosta, kunnes korttia näytetään uudestaan lukijalle, jolloin ovi lukkiutuu ja pysyy

lukittuna.
- Jokaisen aukipito-ominaisuutta käyttävän on myös huolehdittava oven lukitseminen tilaisuuden

päätyttyä.

Lisätietoja:

Vesa Lappi p. 0505432107

Juha Kilpinen p. 0503732502

Hyviä Liikuntahetkiä!!!
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