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MIKKOLAN KOULU
VEGA
Osoite: Venuksentie 2
01480 Vantaa

Yhteystiedot: Mikkolan koulu

LIIKUNTASALI:

Huomioitavaa:

•
•
•
•
•
•
•

Koko: 406 m²
Sali on jaettavissa väliverholla
kolmeen osaan
Lattiamateriaali: Upofloor
joustolattia
Max henkilömäärä 450
Salin pituus on 28 m, leveys 14,5 m
ja korkeus 7 m
Sali sopii yöpymiseen, max
henkilömäärä 67
Näyttämö 60 m² salin sivulla

•
•

•

•

Esteettömyys:
•

•

Liikuntarajoitteisilla ei ole
esteetöntä pääsyä saliin, suihkuihin
eikä pukuhuoneisiin

Selaile Timmin varauskalenteria

•
•
•

Saliin vaaleapohjaisilla
sisäpelikengillä
Jalkapallon peluu pehmeällä
pallolla/futsalpallolla
Omavalvonta viikonloppuisin,
vastuuhenkilö huolehtii, että ovet
ovat lukittuina koko käyttövuoron
ajan
Täysi-ikäinen vastuuhenkilö sopii
koulusihteerin kanssa
avainsopimuksen teosta, sekä iLoqavaimen noudosta ja palautuksesta
Käyttäjiltä peritään 50 €:n
avainpantti viikonloppuvuoroille
Käyttäjien tavaroille ei ole lukittavia
varastotiloja
Päiväkirjat ovat kuitattavissa
viikonloppuisin salin puolella
Siivousvälineet ovat tilassa 216

Perusvarustelu:
•
•
•
•
•
•
•

Puolapuut
Voimistelurenkaat
Kiipeilyköydet
Pukki
Rekkitangot
Nojapuut
Penkit

Kuva 1 Vegan liikuntasali

Vantaan kaupunki

Silkkitehtaantie 5

Liikunnan palvelualue

01300 Vantaa

www.vantaa.fi/timmi
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Kokousvarustelu:
•
•
•

Valkokangas
WLAN Vantaa avoin
Ei tuoleja

Salibandy:
•
•

Koripallo:
•
•
•
•

Salissa on koripallokentän rajat
pitkittäin
Salissa on korit sivuilla, yhteensä 6
kpl
Päädyn koripallotelineissä on
sähköiset hissilaitteet
Sivukoreissa ei ole hissilaitetta

•

Salissa ei ole salibandykentän
rajoja
Salissa ei ole yleiseen käyttöön
salibandykaukaloa
Salissa on salibandymaalit, koko on
160 x 115, syvyys 65 cm.

Sähly:
•
•

Salissa ei ole sählykentän rajoja
Salissa on sählymaalit 90 × 60 cm
(leveys × korkeus)

Käsipallo:
•
•

Salissa ei ole käsipallokentän rajoja
Salissa on käsipallo-/futsalmaalit
(leveys 3 m, korkeus 2 m)

Lentopallo:
•
•
•
•

•
•

•

Salissa ei ole tenniskentän rajoja,
tolppia eikä verkkoa

Voimistelu:

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

•
•

Paksuja mattoja 3 kpl
Jumppapatjoja

Pukuhuoneet:
•
•

Sulkapallo:
•
•

Tennis:

Tytöille/naisille 1 kpl
Pojille/miehille 1 kpl

Salissa on sulkapallokentän rajat
Sali on rajattavissa kahteen
viralliseen sulkapallokenttään
pitkittäin ja neljään harjoituskäyttöön
poikittain (kaksinpeli)
Salissa on sulkapallotolpat kaikille
kentille
Salissa on sulkapalloverkot kaikille
kentille
Vantaan kaupunki
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