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

 
 
Sisäliikuntatilojen vakiovuorojen hakeminen 

 
Hakuaika on 1.-28.2.2021  
 
Liikuntasalien ja kuntosalien vakiovuorot haetaan sekä kesä- että talvikaudelle: 

• kesäkausi 7.6.2021 – 10.8.2021  

• talvikausi 11.8.2021 – 29.5.2022  
 
Uimahallien vakiovuorot haetaan talvikaudelle: 

• 9.8.2021 – 29.5.2022  
 
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. 
 
Käytä hakemusta tehdessäsi seuran virallista nimeä.  
 
Tee jokaiselle käyttäjäryhmälle oma hakemus. 

 
Kesäkauden vuorot käsitellään huhtikuun loppuun mennessä. Talvikauden vuorot käsitellään 
kesäkuun loppuun mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen tulleet vakiovuorohakemukset 
käsitellään sen jälkeen, kun määräaikaan mennessä saapuneet vuorohakemukset on käsitelty.  
 

 
Haettavissa olevat liikuntasalit 

 
Anttolan yhtenäiskoulun liikuntasali 
Haukivuoren yhtenäiskoulun liikuntasali 
Haukihallin liikuntasali 
Kalevankankaan koulun liikuntasali 
 
Launialan koulun liikuntasali 
Lähemäen koulun liikuntasali 
Mikkelin Lyseon koulun iso ja pieni liikuntasali 
Moision koulun liikuntasali 
Olkkolan koulun liikuntasali 
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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 
Tuppuralan koulun liikuntasali 
 
Etelä-Savon Ammattiopiston liikuntasalin vakiovuoroja ei haeta Timmin kautta, vaan niihin voitte 
hakea vakiovuoroa sähköpostitse os. tilavaraukset@mikkeli.fi.  

 
 
Haettavissa olevat kuntosalit 
  

Haukihallin kuntosali  
Raviradantien 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. 

• Klikkaa kerran oikean kellonajan kohdalta niin varausvuorohakemus avautuu (huomaa 
kesäkausi ja talvikausi eri hakemukseen!). 

• Täytä varaushakemus: 

mailto:tilavaraukset@mikkeli.fi
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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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 kohdasta luokittelu 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. 

 
 
Sisäliikuntatilojen hinnasto 
  
 https://www.mikkeli.fi/sisalto/verkkoasiointi/tilojen-varaaminen   
 
Laskutusosoitteen muutokset 
  

Kun laskutusosoite muuttuu, siitä tulee aina tehdä ilmoitus sähköpostitse osoitteeseen 
tilavaraukset@mikkeli.fi. Ilmoita seuraava asiat: 

• Maksajan/yhdistyksen/yhteisön nimi 

• Y-tunnus 

• Maksajan yhteyshenkilön nimi 

• Maksajan yhteyshenkilön osoite  

• Mistä lähtien muutos on voimassa 

• Uuden maksajan yhteyshenkilön puhelinnumero tai sähköpostiosoite 
 

 
 
Liikunnallisin terveisin, 
 
Paula Åhman   
liikuntasuunnittelija   
paula.ahman@sivistys.mikkeli.fi 
p. 044 794 2444   

mailto:tilavaraukset@mikkeli.fi
https://www.mikkeli.fi/sisalto/verkkoasiointi/tilojen-varaaminen
mailto:tilavaraukset@mikkeli.fi

