
LIITE  
SEURAN HARJOITUSVUOROJA  HAKEVAT HARJOITUSRYHMÄT 

 

 
 

LIITE ON TOIMITETTAVA VUOROHAKEMUKSEN YHTEYDESSÄ 31.3.2019 mennessä 
os. Janakkalan kunta, liikuntapalvelut  

Juttilantie 1, 14200 Turenki 
tai sähköpostitse kirjaamo@janakkala.fi 

 

SEURA:  
 Joukkue/ 
Harjoitusryhmä 

Sarjatiedot (HAETULLA SALIVUOROKAUDELLA PELATTAVA SARJA) Ryhmän koko 
(hlöä) 

Ikätiedot 
(keski-ikä) 

Suunnittelut 
vuorot/vko 

 

Tilat 
(esim. liikuntahalli x1, 
turengin koulu x1) 

Joukkue / harjoitusryhmä 
Sarjataso Piiri/liitto on ollut 

toiminnassa 
vuonna 2018 tai 
kaudella 2018-
2019 

perustetaan 
vuonna 2019 tai 
kaudelle 2019-
2020 
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