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Vakiovuorojen varaajille  
  
 
Pyydämme jakamaan tätä tiedotetta sellaisille henkilöille, jotka vastaavat 
seurassanne/joukkueessanne/koulussanne/harrasteryhmässänne liikuntasalien vakiovuorojen 
hakemisesta. 

 
 
Sisäliikuntatilojen vakiovuorojen hakeminen 

 
Viimeinen hakupäivä on 29.2.2020.  
 
Liikuntasalien ja kuntosalien vakiovuorot haetaan sekä kesä- että talvikaudelle: 

• kesäkausi 1.6.2020 – 11.8.2020  

• talvikausi 12.8.2020 – 30.5.2021  
 
Uimahallien vakiovuorot haetaan talvikaudelle: 

• 6.8.2020 – 30.5.2021  
 
Kesävuorot ja talvivuorot on haettava eri hakemuksilla.  Muista merkitä huolellisesti hakemukseen, 
mille ajanjaksolle haet vuoroa. Talvivuoroa ei voi hakea niin, että se alkaa tai päättyy kesäkauden 
puolella, samoin kesävuoroa ei voi hakea niin, että se alkaa tai päättyy talvikauden puolella. 
Hakemuksen alku- ja loppupäivämäärän täytyy siis olla saman kauden aikana. Jos haku on tältä 
osin virheellinen, järjestelmä ei ota hakemustanne huomioon. 
 
Hakuajan päättymisen jälkeen tulleet vakiovuorohakemukset käsitellään syyskuun alussa, jolloin 
myönnetään vuoroja mahdollisille vapaiksi jääneille ajoille. 
 
Käytä hakemusta tehdessäsi seuran virallista nimeä.  
 
Tee jokaiselle käyttäjäryhmälle oma hakemus. 
 
Vakiovarauksen käsittelyaika vaihtelee seitsemästä arkipäivästä 2 – 3 kuukauteen; pitkä käsittelyaika 
koskee lähinnä liikuntasalien talvikauden vakiovuoroja. 

 
Monissa lajeissa tilapula vaivaa ja vuorojen suhteen joudutaan jakamaan niukkuutta. Toivomme, että 
haette vain sen, mitä oikeasti tarvitsette: ”varmuuden vuoksi” hakemalla saatatte viedä tilan joltakin 
vuoroa kipeästi kaipaavalta. Muistakaa lakkauttaa vuorot, joita ette käytä. 

 
 
Liikuntasalit, joita voi varata kesäkaudelle 2020 ja talvikaudelle 2020 – 2021: 

 
Anttolan yhtenäiskoulun liikuntasali 
Haukivuoren yhtenäiskoulun liikuntasali 
Haukihallin liikuntasali 
Kalevankankaan koulun liikuntasali 
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Launialan koulun liikuntasali 
Lähemäen koulun liikuntasali 
Mikkelin Lyseon koulun iso ja pieni liikuntasali 
Moision koulun liikuntasali 
Olkkolan koulun liikuntasali 
Otavan koulun liikuntasali 
Otavan päiväkodin liikuntasali 
Päämajakoulun alasali (iso) ja yläsali (pieni)  
Rantakylän yhtenäiskoulun liikuntasali 
Rantakeitaan liikuntasali 
Ristiinan yhtenäiskoulun iso ja pieni liikuntasali 
Rouhialan koulun liikuntasali 
Rämälän koulun liikuntasali 
Sairilan koulun liikuntasali 
Suomenniemen koulun liikuntasali 
 
Etelä-Savon Ammattiopiston liikuntasalin vakiovuoroja ei haeta Timmin kautta vaan niihin voitte 
hakea vakiovuoroa sähköpostitse os. tilavaraukset@mikkeli.fi.  

 
 
Kuntosalit, joita voi varata kesäkaudella 2020 ja talvikaudella 2020 – 2021: 
  

Anni Swaninkadun kuntosali siirtyy toisiin tiloihin touko-kesäkuun vaihteessa. Uudet tilat ovat 
todennäköisesti Raviradantiellä. Tällä hetkellä Timmissä kesän ja tulevan syksy- ja talvikauden vuorot 
varataan tälle kuntosalille Raviradantien kuntosalin kohdalta.  
 

 Haukihallin kuntosali 
 

 
Liikuntapaikkojen käyttövuorohakemuksen tekeminen – näin se tapahtuu 
 

Varaushakemukset tehdään Timmi-tilanvarausjärjestelmän kautta.  Polku on seuraava: 
www.mikkeli.fi → Asioi verkossa → Timmi.  
Timmistä voit myös selailla Mikkelin kaupungin eri tilojen varauksia ja vapaana olevia aikoja.  
Selailu onnistuu kirjautumatta, mutta tehdäksesi varaushakemuksen sinun täytyy ensin rekisteröityä 
käyttäjäksi /luoda käyttäjätunnus. 
 
Jos sinulla on jo tunnukset Timmiin, kirjaudu sisään. 
Jos sinulla ei ole vielä tunnuksia, voit rekisteröityä Timmin käyttäjäksi joko 
1) yksityishenkilönä (eli olet itse henkilökohtaisesti vastuussa varaushakemuksesta ja laskusta), tai 
2) organisaation yhteyshenkilönä. 
 
Kun rekisteröitymisesi on hyväksytty, saat siitä vahvistuksen sähköpostiisi. Sen jälkeen voit kirjautua 
sisään järjestelmään. 
 
Tilavaraushakemus tehdään Timmissä näin: 

• Valitse Varauskalenteri. 

• Hae tiloja ja rastita haluamasi tila. 

• Napsauta ”Päivitä kalenteri” -painiketta. 

• Klikkaa kalenterista haluamasi päivä. 

https://asp3.timmi.fi/WebTimmi/login.do?loginName=GUEST_MIKKELI&password=timmiVieras&adminAreaId=2262
http://www.mikkeli.fi/
https://asp3.timmi.fi/WebTimmi/login.do
https://asp3.timmi.fi/WebTimmi/login.do?loginName=GUEST_MIKKELI&password=timmiVieras&contentLink=getRegister.do
https://asp3.timmi.fi/WebTimmi/login.do?loginName=GUEST_MIKKELI&password=timmiVieras&contentLink=getClubRegister.do
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• Klikkaa kerran oikean kellonajan kohdalta niin varausvuorohakemus avautuu (huomaa 
kesäkausi ja talvikausi eri hakemukseen!). 
 
 

 

• Täytä varaushakemus: 
o Merkitse kohtaan ”Varaustieto”: seuralyhenne, joukkue, aikuiset/juniorit, jokin muu 

käsittelijälle tarkoitettu viesti (esim. hakemus tehty kahteen saliin mutta tarvitsette 
vain yhden vuoron jommastakummasta salista). 

o Ole huolellinen ajankohdan/kauden, aikavälin ja toistuvuuden merkitsemisessä. 
o Valitse luokittelu-kohdasta vakiovuoro. 

• Napsauta Luo hakemus -painiketta. 
 

 
Vuorojen peruminen 
 

Vakiovuorot on tarkoitettu säännöllisesti käytettäviksi. Tästä syystä peruutukset eivät ole 
suositeltavia. Jos peruminen on välttämätöntä, se on tehtävä viimeistään 14 päivää aikaisemmin 
osoitteeseen tilavaraukset@mikkeli.fi 

 
 
Koulujen liikuntasalien hinnoittelu muuttuu 
 

Koulujen liikuntasalit muuttuvat kaupunginhallituksen 20.1.2020 tekemän päätöksen mukaisesti 
maksullisiksi kaikille käyttäjäryhmille kesäkaudesta 2020 lähtien. Käyttövuorojen hintojen määrittely  
on vielä kesken. Yksityisille ja kaupallisille käyttäjille hinta säilynee suunnilleen ennallaan. 
Yhdistyksille hinta lienee keskimäärin 10 €/tunti. Valmistelussa on esimerkiksi sellainen vaihtoehto, 
että junioritoiminnan tuntihinnat olisivat aikuisten vuoroja edullisemmat. Tarkemmat tiedot 
hinnoista eri käyttäjäryhmille ja liikuntasaleille ilmoitetaan mahdollisimman pian kun hinnat 
varmistuvat. 

 
 
Laskutusosoitteen muutokset 
  

Muutokset tulee tehdä ainoastaan sähköpostilla tilavaraukset sähköpostiin 
(tilavaraukset@mikkeli.fi). Ilmoita seuraava asiat: 

• Maksajan/yhdistyksen/yhteisön nimi 

• Yhteyshenkilön nimi 

• Yhteyshenkilön osoite  

• Mistä lähtien muutos on voimassa 

• Uuden yhteyshenkilön puhelinnumero tai sähköpostiosoite 
 

 
 
Liikunnallisin terveisin 
 
Kimmo Kellman  Tiina Juhola  
hallimestari   vs. liikunta- ja nuorisosihteeri 
p. 044 794 2164  p. 044 794 2407 


