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BMX-pyöräily ja scoottaus skatehallissa (Herralahdenraitti 1) 
 

Liikunta- ja nuorisoyksikkö on antanut BMX-pyöräilyä ja scoottausta harrastaville 
mahdollisuuden käyttää skatehallia ko. toimintoihin.  Skatehalliin on rakennettu 
ramppeja yms. laitteita, joita laji edellyttää. 
Rakentaminen on toteutettu nuorten suunnitelmien mukaan ja nuorten itsensä 
toimesta. Yhdyshenkilönä liikunta- ja nuorisoyksiköstä toimii nuorisonohjaaja Jari 
Nyström. 
 
Liikunta- ja nuorisoyksiköllä ei ole valtakunnallisen lajiliiton tai muun virallisen 
organisaation ohjeita BMX-pyöräilyn ja scoottauksen edellyttämistä rakenteista ja 
niiden turvaratkaisuista. Tästä syystä liikunta- ja nuorisoyksiköllä ei ole 
mahdollisuutta varmistaa ko. lajien turvallisuutta samalla tavoin kuin toimintaa 
vakiintuneissa urheilulajeissa. Liikunta- ja nuorisoyksikkö ei myöskään voi osoittaa 
pysyvää valvontaa skatehalliin pyöräilyn osalle, joten valvontaa hoitaa 18-vuotta 
täyttänyt BMX-pyöräilyn harrastaja. 
 
Liikunta- ja nuorisoyksikkö edellyttää, että toiminta tilassa ko. lajien osalta tapahtuu 
omalla ja alle 18-vuotiaiden osalta huoltajan vastuulla. 
 
Jotta alle 18-vuotias nuori saa oikeuden käyttää skatehallia, liikunta- ja 
nuorisoyksikkö edellyttää, että nuoren huoltajalle saatetaan tiedoksi tämä 
harjoitusolosuhteita koskeva kirje ja huoltaja allekirjoituksellaan hyväksyy paperissa 
mainitun nuoren toiminnan skatehallissa. Koska liikunta- ja nuorisoyksiköllä ei ole 
paikalla jatkuvaa valvontaa, huoltaja vastaa myös siitä, että pyöräilijät ja scoottaajat 
käyttävät riittäviä suojavarusteita, mm. kypärää. Huoltajalla on mahdollisuus 
tutustua skatehalliin. Varmimmin tiloihin pääsee ottamalla yhteyttä Jari Nyströmiin 
puh. 044 701 1425.  
 
Liikunta- ja nuorisoyksikkö haluaa kiinnittää huoltajien huomion siihen, että kaikki 
potkulaudat eivät sovellu rampeilla scoottaukseen. Huoltajien on varmistettava, että 
skeittihalliin tuleva nuori käyttää rampeille soveltuvaa välinettä. 
 
Mikäli huoltaja antaa tässä mainituilla ehdoilla nuorelle oikeuden käyttää skatehallia, 
tämän kirjeen seuraava sivu tulee palauttaa nuorisotalon nuorisonohjaajalle (Jari 
Nyström) täytettynä ja allekirjoitettuna. 
 
 
Jari Nyström 
nuorisonohjaaja 



SCOOTTAUS (POTKULAUTAILU) SKATEHALLISSA  
 
 
 
Seuraavassa mainittu henkilö on toistaiseksi oikeutettu huoltajan vastuulla käyttämään skatehallia ja 
niiden rakenteita scoottaukseen. 
Huoltaja vastaa siitä, että nuori käyttää riittäviä suojavarusteita. 
 
 
 
 
Nuoren nimi: ____________________________________________________________ 
 
Huoltajan allekirjoitus: ____________________________________________________________ 
 
Huoltajan nimen selvennys: ____________________________________________________________ 
 
Huoltajan osoite: ____________________________________________________________ 
 
Huoltajan puhelin: ____________________________________________________________ 
 
Päiväys: ____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Palautetaan nuorisotalon nuorisonohjaajalle (Jari Nyström) 


