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Anoja Liikuntajärjestö (maininta, jos kyseessä juniorit), yhdistys, yhteisö 

 juniorivuoro  aikuisvuoro 

Liikunta-
paikka 
1 = 
ensisijai-
nen toive, 
2=toissijai-
nen toive 

 Uimahalli 

 Artjärvi palloiluhalli 

 Hiekkakenttä 

 Kuivannon koulu 

 Tietävälän koulu 

 Palloiluhalli 

 Artjärvi kuntosali 

 Erkko-lukio 

 Luhtikylän koulu 

 Tönnön koulu 

 Monitoimisali 

 Salpaus 

 Jokivarren koulu 

 Myllylän koulu  

 Virenojan koulu 

 Kuntosali 

 Keskusurheilukenttä 

 Järvikunnan koulu 

 Pennalan koulu 

Käyttö-
tarkoitus 

Harjoitettava liikuntamuoto, tapahtuma, tilaisuus 

Vuokraus- 
tiedot 

Vuokrausaika 
(esim. 2.1.–31.5.2015 

tai 2.1.2015) 

Viikonpäivä 
(esim. maanantai, jne) 

Kellonaika 
(esim. 18.00–19.00) 

Osanottajamäärä 
(arvioitu 

osanottajamäärä/kerta) 

Laskutus-
osoite 

Nimi 

Osoite Postinumero Postitoimipaikka 

SOTU tai 
Y-tunnus 
Yhteys-
henkilö 

Nimi 

Osoite Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelin kotiin Sähköposti 

Lisätietoja (esim. vuorolla tarvittavat välineet, laitteet, pukutilat, saunat yms.) 

Päiväys ja 
alle-
kirjoitus 

Päiväys 

 .  .20 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Myönnetyistä vuoroista lähetetään vuoron saaneille varausvahvistus Tilakalenterin kautta sähköpostiin. 
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