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LIIKUNTAVUOROJEN JAKOPERUSTEET, HAKU, 

TÄYTÄNTÖÖNPANO JA TOIMINTAOHJEET  

 

 
1. VUOROJEN JAKOPERUSTEET  

 
 Liikuntapalveluiden liikuntatilojen ja suorituspaikkojen sekä koulujen ja 

 päiväkotien liikuntasalien vuorojen jaossa noudatetaan harkinnanvaraisesti 

 seuraavaa jakojärjestystä: 

 

 1. kaupungin omaan liikuntatoimintaan tarvittavat vuorot   

     (Liikuntapalvelut, Järvenpään Opisto, Tanssiopisto) 

 

 2. rekisteröityneet järvenpääläiset urheiluseurat, yhdistykset ja yhteisöt  

  

 3. muut tahot, kuten järvenpääläiset yritykset ja rekisteröimättömät ryhmät 

 

 4. ulkopaikkakuntalaiset toimijat 

 

 Jakoperusteissa huomioidaan hakijoiden junioritoiminnan ja harrastus- sekä  

 kilpailutoiminnan laajuus/taso. Liikuntapalvelut velvoittaa seuroja,   

 yhdistyksiä ja yhteisöjä kohdistamaan saadut vuorot siten, että nuorten ja  

 lasten (alle 18-v) harjoitusvuorot sijoitetaan ensisijaisesti ennen klo 19.30  

 päättyville vuoroille.   

 

 

 2. VUOROJEN HAKU SEKÄ TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Liikuntatilojen ja suorituspaikkojen vuorot ovat haettavissa vuosittain seuraavasti: 

- Kentät ja alueet sekä jääratojen kesävuorot 31.1.20xx mennessä 

 - Kenttien ja alueiden kesäkausi 20xx 

 - Jääratojen kesävuorot viikot 16-32 (pvm:t tarkennetaan vuosittain) 

- Liikuntalaitokset, koulujen ja päiväkotien liikuntasalit 28.2.20xx mennessä 

 - Liikuntalaitokset, koulujen ja päiväkotien liikuntasalit viikoille 33-22 

 (pvm:t tarkennetaan vuosittain seuraten peruskoulujen työ- ja loma-aikoja) 

 - Jääradat, juoksusuora viikoille 33-15 (pvm:t tarkennetaan vuosittain) 

Linkki tilavarauksiin: Tilojen varaaminen Timmin kautta | Järvenpää (jarvenpaa.fi) 

Tiedot liikunnan sivuilla: Urheiluseurat ja yhdistykset | Järvenpää (jarvenpaa.fi) 

 

 

https://www.jarvenpaa.fi/vapaa-aika-ja-harrastaminen/vuokrattavat-tilat/tilojen-varaaminen-timmin-kautta
https://www.jarvenpaa.fi/vapaa-aika-ja-harrastaminen/liikunta-ja-ulkoilu/urheiluseurat-ja-yhdistykset
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Päätöksen vakiovuoroista tekee liikuntapäällikkö: 

1. kenttien ja alueiden kohdalla helmikuun loppuun mennessä. 

2. liikuntalaitosten/koulujen liikuntasalien kohdalla maaliskuun 

loppuun mennessä.         

Myönnetyistä vuoroista lähetetään vuoron saaneille vahvistus Timmi-

tilavarausjärjestelmän kautta. Mikäli myönnettyä vuoroa ei oteta käyttöön, tulee siitä 

ilmoittaa mahdollisimman pian liikuntapalveluihin kirjallisesti (esim. sähköposti). 

 

3. TOIMINTAOHJEET 

 

 Liikuntapalveluilla on oikeus perua myönnetty vuoro erillisen tapahtuman -  

 kuten turnauksen, leirin, ottelun tms. takia.  Seurojen ja yhdistysten tulee hakea 

 tilapäiskäyttövuorot liikuntapalveluista vähintään kuukautta ennen  

 tapahtumaa. Liikuntapalveluilla on lisäksi oikeus perua vakiovuoro, mikäli  

 käyttäjällä on suorittamattomia velvoitteita Järvenpään kaupungille.  

 Koulu voi perua liikuntasalin vuoroja koulun omien juhlien ja tilaisuuksien  

 järjestämiseksi. 

 Myönnetyt vuorot laskutetaan kuukausittain jälkikäteen voimassa olevan  

 hinnaston mukaisesti. Vuorojen peruminen tulee tehdä viikkoa ennen ko.  

 vuoron ajankohtaa, jotta peruutus voidaan huomioida laskutuksessa.    

 Jokaisella vuorolla tulee olla vastuuhenkilö. Liikuntatiloissa ja   

 suorituspaikoilla tulee noudattaa yleistä siisteyttä ja järjestystä.    

 Liikuntapaikalla on noudatettava paikan järjestys- tai pelisääntöjä sekä  

 henkilökunnan antamia ohjeita. Mikäli tilan varaaja jättää liikuntapaikan,  

 pukutilan tai vastaavan epäsiistiin kuntoon tai aiheuttaa tahallisesti   

 aineellista vahinkoa, liikuntapalvelut perii siivous- tai korjauskustannukset  

 käyttäjältä.  
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