
Majoituskoulu 

Salpausselän peruskoulu, Hämeenlinnantie 3, 15800 Lahti 

 
Majoitusaikataulu 
  
Torstaina saapuvat pääsevät majoitukseen klo 17:30 alkaen. Torstaimajoitus on mahdollista vain etukäteen 
sen varanneille. Perjantaina majoitukseen saapuvat voivat majoittua klo 9:00 alkaen.  
 
Koululla on majoitusvalvonta vuorokauden ympäri. 
 
Huom! Kaikki majoitusluokat tulee olla tyhjillään ja siivottuna sunnuntaina klo 14:00 mennessä.  
Majoittujien tavarat voivat olla koulun aulassa seuroittain siististi kasattuna klo 16:00 asti.  
Eli kaikki majoittujien tavarat tulee olla pois koululta klo 16:00 mennessä. 
 
SAAPUMINEN 
Seurojen/urheilijoiden tulee hakea ensin kisakansliasta kilpailumateriaalit ja tulla sen jälkeen majoittumaan 
koululle. Pidä kisaranneke aina mukanasi. Tarvitset sitä majoituksessa, ruokailuissa sekä joissain 
oheisohjelmissa. Bussit voivat purkaa koulun edustalla majoittujat kohteeseen. Bussien parkkipaikka on 
Stadionilla kilpailukanslian edustalla oleva hiekkakenttä. Henkilöautojen parkkipaikat löytyvät kartoista. 
Koulun pihalla on vain muutamia parkkipaikkoja tarjolla.  
 
Jos saavutte niin, että kisakanslia ei ole auki, ilmoittakaa asiasta seuraavaan sähköpostiin: 
matti.hannikainen@lahdenahkera.fi (YAG-tiedottaja) 
 
Kisakanslia on Lahden stadionin sisäjuoksuradan päädyssä – käynti ulkokautta stadionin päädystä 
hiekkakentän puolelta. 
 
Kisakanslian aukioloajat: 

To 13.6 | klo 17:00 – 21:00 
Pe 14.6 | klo 9:00 – 21:00 
La 15.6 | klo 7:45 – 21:15 
Su 16.6 | klo 7:20 – 21:15 
 

YLEISTÄ MAJOTUSTIETOA 
 
Jokainen vastaa itse oman luokkansa siisteydestä ja loppusiivouksesta. Huolehdi roskat roskiin. Roskiksien 
täyttyessä vie roskat roskakatokseen ja pyydä majoitusinfosta uusi roskapussi. Roskat viedään 
majoitusvalvojien näyttämiin jäteastioihin. Kiitos. 
 
Majoitusluokkiin ei saa mennä kengät jalassa vaan kengät jätetään siististi luokan ulkopuolelle. Luokissa ei saa 
syödä eväitä tai juoda juomia – koululla on hienot aulatilat joissa kannattaa suorittaa nämä toiminnot. Käykää 
tämä muutaman kerran läpi kun saavutte ensimmäisen kerran niin viikonloppu sujuu sen jälkeen sujuvasti. 
 
Wc-tilojen epäsiisteydestä tai wc-paperien vähyydestä/loppumisesta tulee ilmoittaa majoitusinfoon.  
 
Kotiin lähtiessä majoittuja/huoltaja kuittaa majoitusluokan siivotuksi ja majoitusvalvoja tarkastaa tilan. 
Sotkuisista tiloista perimme jälkikäteen 60 euron siivousmaksun/tila. 
 
 
Rikkoutuneista välineistä vastaavat luokassa majoittujat ja niistä sekä muista ongelmista TULEE ILMOITTAA 
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VÄLITTÖMÄSTI MAJOITUSINFOON. 
 
Erityispiirre koululla: Useimmissa majoitusluokissa on todella kalliita akustiikkalevyjä seinillä, älytaulut ja 
videotykit. Nämä on hyvä tiedostaa ja katsoa ettei niille käy mitään. Luokissa ei saa pelata palloa tai hyppiä 

seinille 😊 Tauluille EI SAA PIIRTÄÄ. 
 
MAJOITUSINFO 

Majoittumaan tullessa ilmoittautukaa koululla sijaitsevaan majoitusinfoon, jossa teidät ohjataan omaan 
majoitusluokkaanne. Majoitusinfo on auki koko tapahtuman ajan. Majoittumaan tullessa huoltajat tarkistavat 
nimilistat ja allekirjoittavat sitoumuksen sääntöjen noudattamiseen, luokkien siivoamiseen ja porukasta 
vastaamiseen.  
 
Jokainen majoitustila on käyty läpi palotarkastajan kanssa ja majoittujamäärät on laskettu sen mukaisesti. 
Luokat on jaettu etukäteen majoittujien kesken ja näitä ei voida muuttaa tapahtuman aikana. 
 
HUOM. Majoittujien tulee ottaa mukaan omat patjat/makuualustat, tyyny ja makuupussit/petivaatteet. 
Huomioi patjan leveys, sallittu leveys on max 90 cm. 
 
Lisäksi suosittelemme korvatulppia – ne ovat kisareissuilla hyvä lisävaruste. 
 
Majoituskouluilla on jatkuva valvonta, mutta jokaisella ryhmällä tulee olla oma huoltaja joka valvoo 
ryhmäänsä. Mikäli olet erikseen sopinut, että tuot vain lapset majoitukseen, kirjaathan majoituksen 
sisäänkirjautumiskorttiin tietosi jotta saamme sinut tarvittaessa kiinni.  
 
Majoitusvalvoja pitää huolen, että tiloihin ei eksy ulkopuolisia ihmisiä. 
 
Ilta- ja aamupalat tarjotaan majoituskoululla 

• Yläkertaan saa mennä ainoastaan aamu- ja iltapalan aikaan 

• Aamu- ja iltapalalla saa käydä kerran/päivä 
 
Aamiainen 

• PE 7:30 - 9:30, LA ja SU klo 6:30 – 10:00  
Iltapala 

• TO, PE, LA 19:30 – 22:00 
Kisaruokailu (Stadionilla, 2 rapusta ylin kerros) 

• PE klo 11:00-16:00, LA klo 11:00-17:00 ja SU klo 11:00-16:00 
 
SUIHKUTILAT JA PESEYTYMINEN 
 
Koululla on hyvät suihkutilat sekä vessat. Huomioikaa, että poikien suihkutilat ovat liikuntasalin vieressä  - 
liikuntasalissa majoittuu urheilijoita joten ylimääräistä meteliä tai liikettä pukuhuoneen ympäristössä tulee 
välttää. Korostakaa urheilijoille, että pidetään suihku- ja vessatilat hyvässä kunnossa sekä otetaan kaikki muut 
majoittujat huomioon. 
 
 
HAUSKOJA HETKIÄ LAHDESSA - Tervetuloa Youth Athletics Gamesiin 

Terveisin,  

Majoitusvastaava kisojen aikana: Venla Temonen p. 040 531 9651 

Ennen kisoja: Matti Hannikainen, matti.hannikainen@lahdenahkera.fi , p. 044 257 4545 
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