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JANAKKALAN KUNNAN KENTTÄ- JA SISÄTILAVUOROJAKOPERUSTEET  

 

Kenttä- ja salivuoroihin oikeutetut 

 

Janakkalan kenttä- ja sisäliikuntatilojen vakiovuoroihin ensisijaisesti 

oikeutettuja ovat rekisteröidyt urheiluseurat / liikuntajärjestöt, jotka järjestävät 

toimintaa janakkalalaisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Harjoitusryhmien 

kilpaurheilijoista ja harrastajista on vähintään puolet oltava janakkalalaisia. 

Vuoroja jaettaessa etusijalla ovat liikunta-avustuksen piiriin kuuluvat 

janakkalalaiset urheiluseurat ja liikuntajärjestöt. Vapaaksi jääneitä vuoroja 

voidaan jakaa janakkalalaisille muille tahoille. 

 

Hakuajat ja toimintakaudet 

 

Ulkokenttien vuorot tulee olla haettuna 15.3.2018 mennessä. 

Liikuntahallin kesävuorot 2018, talvikauden vuorot liikuntahallille ja koulujen 

liikuntasaleihin tulee olla haettuna 31.3.2018 mennessä. 

 

Ulkokenttien toimintakausi 1.4. - 31.10.2018 (Kauden aloitus riippuu 

vallitsevista sääolosuhteista, luvan kentän käyttöön antaa liikuntapäällikkö) 

Turengin liikuntahallin kesän toimintakausi 1.5. – 31.7.2018. 

Koulujen liikuntasalit ovat kesäkauden suljettu.  

 

Turengin liikuntahallin talven toimintakausi on 1.8.2018 – 

30.4.2019 ja koulujen liikuntasaleissa 1.8.2018 – 31.5.2019.  

Jalkapallon, futsalin, pesäpallon ja yleisurheilun kausi sisäliikuntatiloissa alkaa 

marraskuun alusta. Vuoropäätökset koulusalien osalta toimitetaan seurojen 

yhteyshenkilöille toukokuun loppuun mennessä. 
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Hakumenettely 

  

Vakituiset harjoitusvuorot, vuorot otteluita, kilpailuja ja muita tapahtumia 

varten haetaan kaikki samanaikaisesti.  

1. Urheiluseura / liikuntajärjestö hakee vuorot keskitetysti yhdellä 

hakemuksella seuran sääntöjen mukaisesti allekirjoitettuna. (Ei 

niin, että jokainen joukkue tai jaosto tekisi oman hakemuksensa). 

Hakulomake www.janakkala.fi > palvelut > liikunta > avustukset ja 

lomakkeet.  

2. Kaikki hakulomakkeessa pyydetyt tiedot on täytettävä: 

laskutustiedot, toivottu tila/kenttä, ajankohta, kellon aika, ryhmä, ryhmän 

vastuuhenkilö, toiminnan alkamis- ja päättymispäivä sekä allekirjoitus. 

Lisäksi hakemukseen tulee liittää pyydetyt liitteet: 

a. Liitteenä toimitettavien harrastus- ja kilpalisenssitietojen tulee olla 

tulostettu lajiliiton (esim. palloliitto, salibandyliitto jne.) virallisesta 

lisenssijärjestelmästä. Tilanne edellisen päättyneen kauden lopussa. 

Harjoitusryhmittäin koostettavista listoista tulee käydä ilmi myös 

harjoittelijoiden kotipaikkakunta ja ryhmäläisten iät. Mikäli ryhmien 

vastuuhenkilöissä ja koostumuksissa tapahtuu muutoksia 31.3. 

jälkeen, tulee päivitetyt listat ja yhteyshenkilöineen toimittaa 

välittömästi liikuntapäällikölle sähköpostitse. 

b. Halutut turnaus- ja kilpailupäivät esitetään hakemuksen yhteydessä 

vapaamuotoisella liitteellä, mistä ilmenee lomakkeessa pyydetyt 

tiedot: hakija, tapahtuma, pvm, kellon aika.  Seuran kilpajoukkueiden 

määrä edellisellä päättyneellä kaudella otetaan huomioon 

turnausvuoroja myönnettäessä, mutta HUOM: Jos edellisen 

päättyneen kauden kilpajoukkueiden lukumäärä poikkeaa 

huomattavasti käynnissä olevasta kaudesta, liitä liitteeksi myös 

käynnissä olevan kauden tilanne. Pyydettäessä seuran on todistettava 

kilpajoukkueidensa määrä joukkuekohtaisilla, lajiliiton lähettämillä 

sarjamaksulaskuilla ja –kuiteilla,  joista käy ilmi, että joukkue on 
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pelannut kauden aikana oman seuransa nimellä. Lisäksi seuran on 

pyydettäessä pystyttävä osoittamaan kilpailukauden aikana, että 

myönnetyt turnaus- ja kilpailuvuorot käytetään lajiliiton 

kilpailutoimintaan. Vuorosta luopuvan seuran on ilmoitettava 

peruuntumisesta vähintään kahta viikkoa aikaisemmin. 

Kilpailutoiminnasta vapautuneet vuorot ilmoitetaan uudelleen 

varattaviksi tasapuolisesti kaikille seuroille. 

3. Kesken kauden tapahtuvat muutokset voidaan tehdä seuralle myönnettyjen 

vuorojen sisällä joukkue- tai ryhmäkohtaisesti. Kaikista vuorojen 

muutoksista tulee kuitenkin ilmoittaa sähköpostitse liikuntapäällikölle ja 

laskutukseen vaikuttavat muutokset tulee hyväksyttää liikuntapäälliköllä. 

Koulutilojen käyttöä koskevat muutokset toimitetaan kunkin koulun 

rehtorille. 

4. Kauden kuluessa voi vapaana olevia tai vapautuvia vuoroja kysellä ja varata 

suoraan tilantarjoajilta: Ulkokentistä ja liikuntahallin tiloista vastaa 

liikuntapalvelut ja koulutiloista koulujen rehtorit. 

5. Tilahakemukset tapahtumiin, jotka vaativat pitkäaikaista valmistelua, 

käsitellään ja hyväksyttävät hakemukset merkitään salivuoroihin ns. 

ennakkovarauksena ennen varsinaista hakuaikaa. 

 

Päätökset 

Ulkokenttien ja liikuntahallin vuoroista päättää liikuntapäällikkö. Tarvittaessa 

käydään hakemuksensa määräaikaan mennessä jättäneiden kesken neuvottelu 

kenttien osalta maalis-huhtikuun aikana ja liikuntahallin osalta toukokuun 

aikana. Ulkokenttävuorojen päätöksestä tiedotetaan 31.3. mennessä. 

Liikuntahallin osalta päätöksestä tiedotetaan 14.5.2018 mennessä. Koulutilojen 

käytöstä päättää kunkin koulun rehtori liikuntapäällikön ehdotuksen pohjalta. 
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Saadun vuoron vastaanottaminen   

  

Vakiovuoron /-vuoroja  saaneen seuran on ilmoitettava liikuntapäällikölle, 

mikä ryhmä vuoroa käyttää (Esim. vuoron käyttäjä seuran A joukkue B). 

Ilmoituksella seura vahvistaa myös ryhmien vastuuhenkilöt ja yhteystiedot.  

 

Ulkokenttävuorojen ilmoitus on tehtävä 30.4.2018 mennessä. Kesäkauden 

salien vakiovuorojen ilmoitus on tehtävä 31.5.2018 mennessä. Talvikaudelle 

2018 – 2019 sisätilojen osalta 31.7.2018 mennessä.  

Jos vuoron käyttäjäryhmää ole ilmoitettu vuorolle määritettyyn määräaikaan 

mennessä, katsotaan vuoron saaneen luopuneen vuorostaan ja vuoro siirtyy 

vapaille markkinoille.  Jos vuorojakoa seuran sisällä on tarpeen muuttaa kesken 

kauden, sovitaan siitä kunnan liikuntapäällikön kanssa. Salivuoron saanut 

ilmoittaa vuorosta luopumisesta välittömästi, kun vuorolle ei ole syystä tai 

toisesta käyttöä. Kts. myös kohta myönnetyn vuoron peruminen.  

 

 

Turnaukset, kilpailut ja muut yksittäistapahtumat 

LIIKUNTAHALLISSA 

 

1. Vuoron saaneen on täytettävä LIIKUNTAHALLIN VARAUKSEN 

VAHVISTAMINEN JA OVIEN OHJELMOINTITILAUS –lomake, lomakkeen 

saa vuorovahvistuksen yhteydessä.  

2. Asianmukaisesti täytetty lomake pitää jättää viimeistään kaksi viikkoa ennen 

tapahtumaa, lomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. 

o Mikäli lomake tulee myöhässä, ei liikuntapalvelut vastaa tilaisuuden 

järjestäjälle mahdollisesti aiheutuvista järjestelyongelmista tai 

kustannuksista. (Kustannuksia tulee esim. silloin, kun kunnan 

päivystävä kiinteistönhoitaja joudutaan kutsumaan paikalle yms.) 

3. Ylemmissä sarjoissa, missä sarjapelit pelataan yksittäisinä otteluina, ottelut 

sijoitetaan ensisijaisesti seuran omille vuoroille. Perustellusta syystä ottelut 
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voidaan sijoittaa seuran omien vuorojen ulkopuolelle. Ottelut sijoitetaan 

liikuntahallin varauskalenteriin syksyllä sarjaohjelmien varmistuttua.   

o Mikäli ottelu sijoittuu seuran omien vuorojen ulkopuolelle, on 

järjestävä seura velvollinen korvaamaan vuoronsa menettäneille 

seuroille treenivuorot omistaan. 

4. Varatun vuoron voi ilman maksua perua vielä kaksi viikkoa ennen 

tapahtumaa.  Sen jälkeen perutusta vuorosta peritään 50 % varatun vuoron 

hinnasta.  

5. Perumatta jätetystä vuorosta peritään täysi maksu. Yksittäiset vuorot ovat 

maksullisia kaikille ikäryhmille. Peruttu vakiovuoro tulee ilmoittaa 

välittömästi kunnan liikuntapalveluun.  

6. Vastuuhenkilöiden velvoitteet ja tehtävät ovat määritelty varauksen 

vahvistamislomakkeessa. Lomakkeella ilmoitetaan myös kaikkien vuorojen 

vastuuhenkilöiden nimet ja yhteystiedot. 

 

 

Vuoron peruminen tilapäisesti 

 

Merkittävien, ennalta arvaamattomien, tilanteiden johdosta vuoro voidaan 

tilapäisesti perua kesken kauden. Menetetty vuoro ei oikeuta korvauksiin. 

Liikuntahallin vuorojen muutoksista ilmoitetaan sähköpostilla ja timmi -

kalenterilla sekä tilanteen luonteesta riippuen erillisellä infolla ilmoitustaululla. 

Koulu ilmoittaa peruuntuvasta vuorosta sähköpostilla seuran ilmoittamalle 

yhteyshenkilölle, hyvissä ajoin (kaksi viikkoa on minimi). 
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Myönnetyn vuoron peruminen kokonaan 

 

Myönnetty kenttä- tai salivuoro perutaan kokonaan tilantarjoajan toimesta seuraavissa 

tapauksissa: 

1. Vuoro on haettu väärin perustein. 

2. Käy ilmi, että vuoroa ei käytetä siihen tarkoitukseen mihin se on myönnetty. 

3. Seuran vuorohaussa ilmoittama toiminta on vähentynyt huomattavasti 

vuorojen myöntämisen jälkeen. 

4. Tilojen käytössä, järjestyksessä ja siisteydessä ei noudateta annettuja 

ohjeita. Kts. yleinen järjestys. 

5. Tilan käyttömaksut ovat maksamatta 

 

Merkittävien, ennalta arvaamattomien, tilanteiden johdosta vuoron saanut voi perua 

vuoronsa kesken kauden kahden viikon irtisanomisajalla. Irtisanomisajalta vuorot 

laskutetaan. Irtisanomisaika lasketaan alkavaksi ilmoituksesta liikuntapäällikölle. 

Perumisen jälkeen liikuntapäällikkö tiedottaa vapautuneesta vuorosta janakkalalaisia 

rekisteröityjä urheiluseurat / liikuntajärjestöjä. Vuoroa haetaan tämän jälkeen 

hakulomakkeella tiedotuksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä ja liikuntapäällikkö 

jakaa vuoron määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten perusteella. Mikäli vuorolle 

ei löydy järjestöjen puolelta käyttäjää, tarjotaan sitä haettavaksi muille janakkalalaisille 

tahoille. 

 

Liikuntahallin seurakaapit ja varastotilat 

 

Seurojen käytössä olevat liikuntahallin ns. seurakaappien ja -varastojen tilanne 

tarkistetaan vuosittain salivuoropalaverin yhteydessä. Seurat ovat velvollisia 

ilmoittamaan aina, kun toiminta ei enää edellytä varastotilan tarvetta. 

Seurakaappien ja muiden varastojen hinnoittelu käsitellään normaalisti 

liikuntatilojen maksujen ja taksojen yhteydessä.  
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Seuranta ja valvonta 

 

Seura on velvollinen huolehtimaan tilojen käyttöön liittyvästä valvonnasta. Kts. 

kohta: vuorojen peruminen ja kohta: maksut. Vuorojen käyttäjät ovat velvollisia 

pitämään harjoituspäiväkirjaa.  

Harjoituspäiväkirjasta tulee selvitä: 

- Seura / joukkue 

- Harjoitusten päivämäärät ja kellonajat 

- Vastuuhenkilö 

- Nimilista ja osallistujamäärä 

 

Maksut 

Liikuntapalveluiden hallinnoimien tilojen käytöstä laskutetaan 

Teknisenlautakunnan hyväksymien maksujen ja taksojen mukaisesti.  

Koulujen salivuorojen maksuista ja taksoista päättää sivistyslautakunta. 

Laskutus tehdään päätökseen merkittyjen (hakijan ilmoittamien) päivämäärien 

mukaisesti esim. 1.8.2017 – 31.5.2018. Laskutus tehdään koko jaksolta, 

vaikka jokin vuoro välissä jäisikin käyttämättä. Tilan tarjoajasta 

johtuvista peruutuksista ei laskuteta vuorolaista.  Alle 16-vuotiaiden ryhmässä 

yli puolet vuorolla läsnäolevista pitää olla alle 16-vuotiaita. Mikäli seura tekee 

muutoksia seuran omien vuorojen sisällä tulee siitä ilmoittaa 

liikuntapäällikölle. Jos vuorojen vaihto aiheuttaa muutoksia laskutukseen, tulee 

muutos olla hyväksytetty liikuntapäälliköllä. 

 

Tahallisesta sotkemisesta, kiinteistöön tai irtaimistoon kohdistuneesta 

ilkivallasta johtuneista ylimääräisistä töistä ja korjauksista, laskutetaan 

voimassa olevan työhinnaston mukaisesti. Varastojen järjestämisestä aiheutuva 

ylimääräinen työ laskutetaan seuroilta yhteisvastuullisesti, ellei ole selkeästi 

osoitettavissa kenen jäljiltä epäjärjestys on peräisin.  
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Timmi -kalenterin ylläpito  

Timmi -kalenterin pääkäyttäjä on liikuntapäällikkö yhteistyössä sivistystoimen 

toimistosihteerin kanssa. 

 
Yleinen järjestys 

1. Järjestyssääntöjen noudattaminen.  

2. Normaali, asiallinen käyttäytyminen. 

3. Tilaisuuden vastuuhenkilön velvollisuuksien täyttäminen / noudattaminen. 

4. Henkilökunnan antamien ohjeiden huomioon ottaminen ja noudattaminen. 

5. Seuran käytössä olevien varastotilojen järjestyksestä huolehtiminen. 

6. Yhteisessä käytössä olevien varastotilojen järjestyksestä huolehtiminen niin, 

että se mitä otetaan käyttöön, se palautetaan omalle paikalleen. 

7. Varastot eivät ole toiminta- eivätkä oleskelutiloja, lapset pois varastotiloista. 

8. Sisätiloissa käytävät, aulat ja muut yleiset tilat eivät ole palloilualueita. 

9. Liikuntahallissa pallopelejä ei pelata juoksusuoralla. 

10. Kouluilla liikutaan ainoastaan sovituissa tiloissa, mihin vuoro ja 

käyttöoikeus on myönnetty (ei kuljeta kaikista ovista ja joka paikassa). 
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VUOROJAKOPERUSTEET 

Ulkokenttien kausi 1.4. - 31.10.2018 (Kauden aloitus riippuu vallitsevista 

sääolosuhteista, luvan kentän käyttöön antaa liikuntapäällikkö) 

 

Arkipäivisin klo 8-16:30 

1. Kunnan omat ohjatut ryhmät 

2. Koulut ja lasten iltapäivätoiminta 

3. Päiväkodit 

4. Ikäliikunta, erityisryhmät ym. 

5. Tykyryhmät yms. klo 15.00 – 16.30 

6. Koulujen loppumisen jälkeen eli 2.6. jälkeen: Janakkalalaiset urheiluseurat 

järjestyksessä: lapset, nuoret, aikuiset. 

 

Arkipäivisin klo 16:30 eteenpäin: 

Janakkalalaiset urheiluseurat järjestyksessä: lapset, nuoret, aikuiset. Alle 16 -

vuotiaiden ryhmät ensisijaisesti ennen klo 20.00. Yli 16 -vuotiaiden ryhmät klo 

20.00 alkaen. 

 

Lauantai ja sunnuntai klo 8-21:00 

Janakkalalaiset urheiluseurat järjestyksessä: lapset, nuoret, aikuiset. Alle 16 -

vuotiaiden ryhmät ensisijaisesti ennen klo 20.00. Yli 16 -vuotiaiden ryhmät klo 

20.00 alkaen. 
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LIIKUNTAHALLIN SALIVUOROT 

Arkipäivisin klo 8-16:30 

1. Kunnan omat ohjatut ryhmät 

2. Koulut ja lasten iltapäivätoiminta 

3. Päiväkodit 

4. Ikäliikunta, erityisryhmät ym. 

5. Tykyryhmät yms. klo 15.00 – 16.30 

 

Arki-iltaisin klo 16:30 – 22:30 Tilan koko / toiminta 

Liikuntahalli, tila lajin vaatimusten mukaisesti  

Janakkalalaiset urheiluseurat järjestyksessä: lapset, nuoret, aikuiset. Alle 16 -

vuotiaiden ryhmät ensisijaisesti ennen klo 20.00. Yli 16 -vuotiaiden ryhmät klo 

20.00 alkaen. 

1.) koko sali kilpaurheilu 

- lajiliittonsa kilpasarjoihin osallistuvat joukkueet 

- salivuorot määräytyvät hakemuksessa ilmoitettujen kilpalisenssipelaajien ja 

kilpajoukkueiden perusteella  

2.) kaksi lohkoa harrastustoiminta (jos on tilaa käytettävissä) 

3.) yksi lohko harrastustoiminta (jos on tilaa käytettävissä) 

 

Lauantai on varattu turnauksia ja muita yksittäistapahtumia varten 

 

Sunnuntai klo 9:00-21:15 
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Liikuntahallin yleisurheilutila 

Tila toimii Liinalammen kentän ”jatkeena” ja tukee kilpaurheilun harjoittelua. 

- Etusijalla ovat janakkalalaiset yleisurheilun kilpaurheilijat / 

yleisurheiluseurat 

- Alle 16 -vuotiaiden ryhmät ensisijaisesti ennen klo 20.00. Yli 16 -vuotiaiden 

ryhmät klo 20.00 alkaen. 

- Tila on käytettävissä muuhunkin toimintaan tilanteen mukaan. 

 
Koulujen salit  

Koulutilojen käyttöjärjestys, koulutuntien ulkopuolella, on voimassa olevan 

ohjeistuksen mukaan seuraava: 

1.) Koulun oma tarve (kerhot ym.) 

2.) Urheiluseurojen ja muiden harrastusryhmien vuorot 

 

Isot salit kilpaurheilu ja harrastusliikunta 

- Janakkalalaiset urheiluseurat, yhdistykset ja muut harrastusryhmät. Alle 16 

-vuotiaiden ryhmät ensisijaisesti ennen klo 20.00. Yli 16 -vuotiaiden ryhmät 

klo 20.00 alkaen. 

Pienet salit harrastusliikunta 

- Janakkalalaiset urheiluseurat, yhdistykset ja muut harrastusryhmät. Alle 16 

-vuotiaiden ryhmät ensisijaisesti ennen klo 20.00. Yli 16 -vuotiaiden ryhmät 

klo 20.00 alkaen. 

 

 
 

 


