Rekolan koulu
liikuntasalitiedot
3.2.2021

REKOLAN KOULU
Osoite: Rekolantie 67

Yhteystiedot: Rekolan koulu

01400 Vantaa

LIIKUNTASALI:
•
•
•
•
•
•
•

Koko: 178 m²
Sali on jaettavissa väliverholla kahteen
osaan
Lattiamateriaali: Puu
Max henkilömäärä 180
Salin pituus on 17,7 m, leveys 9,77 m
ja korkeus 5,8 m
Sali sopii yöpymiseen, max
henkilömäärä 29
Näyttämö 33 m² päädyssä

Esteettömyys:
•

Kuva 2 Rekolan koulun liikuntasali

Huomioitavaa:

Liikuntarajoitteisilla ei ole esteetöntä
pääsyä saliin, suihkuihin tai
pukuhuoneisiin

•
•

Selaile Timmin varauskalenteria
•

•
•
•

Saliin vaaleapohjaisilla sisäpelikengillä
Omavalvonta, vastuuhenkilö huolehtii,
että ovet ovat lukittuina koko
käyttövuoron ajan
Täysi-ikäinen vastuuhenkilö sopii
koulusihteerin kanssa
avainsopimuksen teosta, sekä Abloyavaimen noudosta ja palautuksesta
Käyttäjiltä ei peritä avainpanttia
Käyttäjien tavaroille ei ole lukittavia
varastotiloja
Päiväkirjat ovat kuitattavissa salin
ulko-ovella, pukuhuoneisiin vievässä
portaikossa

Perusvarustelu:
Kuva 1 Rekolan koulun liikuntasali

Vantaan kaupunki

Silkkitehtaantie 5

Liikunnan palvelualue

01300 Vantaa

•
•
•
•

Puolapuut
Voimistelurenkaat
Kiipeilyköydet
Pukkeja 3 kpl eri kokoisia
www.vantaa.fi/timmi
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•
•

Rekkitangot
Penkit

Sulkapallo:

Kokousvarustelu:
•
•
•

•
•
•
•

•

Valkokangas
Dokumenttikamera ja videotykki
tuodaan tarvittaessa
Langattomia mikrofoneja: 2 kpl
käsimikkejä ja 2 kpl langattomia
headsetteja
2-4 mikrofonia johtoineen, plus
johdolliset yleislavamikit
WLAN avoin verkko
Tablet-verkko, tunnus koulusihteeriltä /
rehtorilta
Aikuisille sopivat tuolit n. 180 kpl
tuolivarastosta

•
•

Salissa on koripallokentän rajat
pitkittäin
Salissa on korit ja minikorit sivuilla,
yhteensä 5 kpl
Kaikissa koripallotelineissä on
käsikäyttöiset hissilaitteet

Salissa ei ole käsipallokentän rajoja
Salissa ei ole käsipallo-/futsalmaaleja

Lentopallo:
•
•
•
•

Salibandy:
•

Salissa ei ole salibandykentän rajoja
eikä maaleja

Sähly:
Salissa ei ole sählykentän rajoja
Salissa on lasten maaleja, joiden koko
on n. 107 x 87 x 35 cm

Tennis:
•

Salissa ei ole tenniskentän rajoja,
tolppia eikä verkkoa

Voimistelu/jumppa:

Käsipallo:
•
•

•

•
•

Koripallo:
•

•

Salissa on sulkapallokentän rajat 1 kpl
pitkittäin viralliselle kentälle ja 2 kpl
poikittain ilman rajoja
Salissa on sulkapallotolpat kaikille
kentille
Salissa on sulkapalloverkot kaikille
kentille

Salissa on lentopallokentän rajat
Sali on rajattavissa yhteen
lentopallokenttään
Salissa on lentopallotolpat
Salissa on lentopalloverkko

•
•
•
•
•

Pukuhuoneet:
•
•

Vantaan kaupunki

Silkkitehtaantie 5

Liikunnan palvelualue

01300 Vantaa

Paksuja mattoja 2 kpl
Jumppapatjoja
Ponnahduslautoja 2 kpl
Minitrampoliini (kunto tarkastettava)
Permantomattoja 2 kpl
(vanhanaikaisia, ei joustoa)

Tytöille/naisille 1 kpl (lisäksi ylhäällä
kylmä pukuhuone)
Pojille/miehille 1 kpl (lisäksi ylhäällä
kylmä pukuhuone)

www.vantaa.fi/timmi
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