Huomioittehan toiminnassanne, että Tommola-talossa toimiva päiväkoti on avoinna ympäri vuorokauden. Lisäksi talossa on monenlaista
toimintaa iltaisin. Jos havaitsette asiatonta liikkumista Tommolatalossa, puututtehan heti asiaan. Jos asiaton henkilö ei pyynnöistä
huolimatta poistu tiloista, soittakaa Poliisin hälytysnumeroon 112.
Tiedotattehan mahdollisista ongelmista, puutteista tai toiveista
Tommola-taloon pikaisesti tilaisuuden jälkeen.
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ILTAKÄYTTÖ LIIKUNTASALISSA
Jokaisella ryhmällä tulee olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö, jonka
yhteystiedot ovat annettu Tommola-taloon ja liikuntatoimistolle.
Vastuuhenkilö:
• Ohjeistaa ryhmän käyttämään sähkölaitoksen puoleisia ulkoovia, jotka on merkitty iltakäyttäjien oviksi ja valvoo, ettei
ovista pääse ulkopuolisia henkilöitä Tommola-taloon.
Huom! Ulko-oven väliin ei saa jättää kiiloja tms.!
• Valvoo, ettei salissa ei pelata sählyä tai vastaavia mailapelejä
eikä lattiaan kiinnitetä teippejä tms. merkkejä. Saliin ei mennä
ulkojalkineissa eikä mustapohjaisissa kengissä
• Huolehtii mukaansa ensiaputarvikkeet ryhmänsä käyttöä
varten. Alakäytävällä on ensiapupakkaus hätätilanteita varten.
• Poistuu aina pukuhuonetiloista viimeisenä ja tarkistaa, että
ulko-ovi on varmasti lukkiutunut. Jos ulko-ovi ei lukkiudu 10
min. salivuoron päättymisen jälkeen, ota yhteyttä päivystävään huoltomieheen p.044-797 6921.
Toiminta ja poistuminen tulipalotilanteessa
1. Pelasta välittömässä vaarassa olevat
2. Kokoa ryhmä jonoon, laske ryhmäläisten lukumäärä ja johda
ryhmän poistuminen mahdollisimman nopeasti. Laske vielä
ulkona, että koko ryhmä on varmasti poistunut talosta. Palohälytyksen sattuessa iltakäyttäjien poistumispaikka on Hiidenhaudantien puolella, roskakatoksen lähellä.
3. Tommola-talossa on automaattinen palohälytysjärjestelmä,
joka hälyttää suoraan pelastuslaitokselle.
4. Aloita sammutus lähimmällä alkusammutusvälineellä ja rajoita
paloa sulkemalla ovet. Opasta palokunta paikalle.

ILTAKÄYTTÖ TOMMOLA-TALON
PERHEKESKUKSESSA JA MUISSA TILOISSA
Jokaisella ryhmällä tulee olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö, jonka
yhteystiedot ovat annettu Tommola-taloon.
Vastuuhenkilö
• On paikalla ja toimii vastuuihmisenä, emäntänä /isäntänä
• Valvoo, ettei Tommola-taloon pääse ulkopuolisia henkilöitä avoinna olevista ulko-ovista.
• Huolehtii, että tilaisuudessa noudatetaan THL:n ja OKM:n
hygieniasuosituksia ja koronaohjeita.
• Huolehtii, että tilaisuuden aikana noudatetaan Tommolatalon ja perhekeskuksen yleisiä sääntöjä ja turvallisuusohjeita.
• Vastaa tulipalo- ja muissa hätätilanteissa ryhmän turvallisesta poistumisesta ja alkusammutuksesta. Tommolatalon automaattinen palohälytysjärjestelmä hälyttää suoraan pelastuslaitokselle. Palohälytyksen sattuessa iltakäyttäjien poistumispaikka on Hiidenhaudantien puolella,
roskakatoksen lähellä.
• Huolehtii tilaisuuden jälkeen, että paikat jäävät siisteiksi ja
sähkölaitteet ovat pois päältä. Likaiset astiat laitetaan astianpesukoneeseen. Astianpesukonetta ei laiteta päälle,
mikäli se ei ehdi käydä loppuun tilaisuuden aikana. Hana
suljetaan.
• Lähtee Tommola-talosta viimeisenä, sammuttaa valot,
sulkee ikkunat ja perhekeskuksen väliovet sekä varmistaa,
että kaikki ovet ovat lukittuneet. Jos ulko-ovet eivät lukkiudu, ota yhteyttä päivystävään huoltomieheen puhelin
044-797 6921.

