
    ORIMATTILAN KAUPUNKI 
    LIIKUNTAPALVELUT  
    Pappilantie 2   Fax   (03) 7771445 
    16300 Orimattila  Puhelin            050-5870733 
  
 
   LIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÖVUOROHAKEMUS 
 
          tilapäinen     vakiovuoro       muutos    peruutus 
 
Haettava tila  
 
1= ensisijainen toive 
2= toissijainen toive 

Uimahalli       Monitoimihalli        Palloiluhalli              Kuntosali       
Koulutuskeskus Salpauksen liikuntatila          Artjärven liikuntahalli    
Jokivarren koulu         Luhtikylän koulu          Artjärven kuntosali  
Kuivannon koulu        Mallusjoen koulu  
Pennalan koulu           Myllylän koulu ma-pe.        (La-su varattu ensisijaisesti          
Tietävälän koulu         Tönnön koulu                       juhlia varten)      
Virenojan koulu           Erkko-lukio              Peltolan nurmialue  
Keskusurheilukenttä          Hiekkakenttä      Jokivarren kenttä  

Tilapäisen Aika mistä mihin (pv.kk.vuosi) klo:  vuoron 
varausaika: 

Vakiovuorovarauksessa ilmoita tarkat toiminnan aloitus- ja lopetuspäivät: 
                                          (pv.kk.vuosi)                                (pv.kk.vuosi) 
KESÄ                      ajalle  ________________  -  ________________  
 
SYKSY                    ajalle  ________________  -  _________________  
 
KEVÄT                   ajalle  ________________  -  _________________  
 
                                           (viikonpäivä/t) 
 
     useampana pv:nä          _________________ klo _______  -  ________ 
 
     kerran viikossa              _________________ klo _______  -  ________  
 
     joka toinen viikko         _________________ klo _______  -  ________  
 
     kerran kuukaudessa      _________________  klo _______  -  ________ 
 
 
Tilan käyttötarkoitus:  
    Toimintamuoto:        Aikuiset                           Harrasteliikunta 

 
       Nuorisotoiminta               Sarjataso, mikä: 

Arvioitu henkilömäärä: 

Vuorolla tarvittavat 
välineet / laitteet/ 
pukutilat / saunat / 
ym. 

 

Varaajan tiedot 
(seuran tms. nimi 
virallisessa 
muodossa) 

Seuran, yhteisön tai hallintokunnan nimi: 
 

Yhteyshenkilön nimi: 
 

Yhteyshenkilön osoite ja postinumero: 
 
 



Yhteyshenkilön sähköpostiosoite: 
 

Yhteyshenkilön puhelin klo 8-16: 
 
 

Laskutustiedot: 
 
 
 
 
 

Seuran, yhteisön, hallintokunnan tai henkilön nimi: 
 
 
Y-tunnus tai henkilötunnus: Osoite ja postinumero: 

 
 

Paikka ja päiväys _____________________ Allekirjoitus ___________________________  
 

Lisätietoja: 
 
YHDEN TILAN VARAUS  LOMAKE 
      
Puutteellisesti täytettyä lomaketta ei käsitellä.  
Päätöksestä ilmoitetaan yhdyshenkilölle kirjallisesti. 
Mikäli myönnetty aika tai paikka poikkeaa anotusta ja se ei sovi asiakkaalle, on asiakkaan tehtävä 
kirjallinen peruutus välittömästi liikuntapalveluihin. 
Erilaiset kilpailu- ja turnaus- ja ottelutapahtumat sekä juhla- ja kokoustilaisuudet saattavat aiheuttaa 
myönnettyjen vuorojen peruuttamisen. 
Kaikki vuorot, jotka jäävät käyttämättä, on peruttava. Yksittäistä varausta ei laskuteta, jos vuoro 
perutaan vähintään 7vrk ennen vuoron ajankohtaa. Sama koskee myös niitä, vakiovuoroja, joihin 
saadaan uusi käyttäjä. Käyttämättä jäävät vakiovuorot laskutetaan varausten mukaan. Mikäli tilan 
tai välineen vuokralle ottanut aiheuttaa vahinkoa vuokraamalleen tilalle tai välineelle, on hän tai 
hänen edustamansa yhdistys/yritys velvollinen korvaaman aiheuttamansa vahingon Orimattilan 
kaupungille. Käyttäjä huolehtii, että tilat jäävät siistityiksi käytön jälkeen. 
 
Päätös: Myönnetään hakemuksen mukaan  

Myönnetään, seuraavin muutoksin   
_________________________________________________________  
_________________________________________________________  
_________________________________________________________  
 
Ei myönnetä, seuraavin perusteluin         
_________________________________________________________  
_________________________________________________________  
 

Päätöksen tekijän allekirjoitus: 
 
Orimattilan kaupunki  ______  /   ______  20  
 
Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja 
 
_________________________________  
 
 
 
Muutoksenhakuohjeet saa pyydettäessä sivistyspalvelukeskuksesta. 


