
 

 

 

Salivuorojen jakoperusteet  

 
 

       1) Koulun oma toiminta 

a) opetuslautakunnan toiminta ja sivistystoimen kouluun liittyvät tilaisuudet  

b) koulun, luokan tai opettajan järjestämät oppilas- tai vanhempaintilaisuudet ja niiden valmistelu 

c) muut luokka- tai vanhempaintilaisuudet, sekä muu kouluyhteistyötoiminta  

2) Hyvinkään kaupungin liikuntaryhmät 

3) Hyvinkään opiston liikuntaryhmät 

4) Hyvinkääläiset urheiluseurat, yhdistykset ja muut käyttäjät: vakituiset vuorot 

Kahdessa isommassa salissa (Martti ja Vehkoja) salivuorojen jaossa painotetaan erityisesti 

kilpaurheilullista sarjatasoa.  

 

a) rekisteröityjen urheiluseurojen aktiivisten joukkueiden tai ryhmien määrä ja kilpaurheilullinen 

sarjataso.  

b) rekisteröityjen urheiluseurojen etupäässä sisätiloissa harrastettavat lajit. Huomioidaan 

talvi/kesälajit ja niiden kilpailukausipainotus.  

c) rekisteröityjen urheiluseurojen toiminnassa olevien ikä: 1) lapset 2) seniorit ja erityisliikunta 3) 

työikäiset  

d) rekisteröidyt yhdistykset 

e) rekisteröitymättömät ryhmät 

f) yritykset ja yksityiset henkilöt 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vakiovuorojen hakeminen  

* Vuorot haetaan helmikuun mennessä, vuorot myönnetään vuodeksi kerrallaan.  

* Tieto vuoroista seuroille toukokuun puolivälissä, seurat ilmoittavat lopulliset vuoronsa elokuun 

alussa 

* Lapsi-aikuis – ryhmien ilmoitus elokuussa tilavaraamoon ennen vuorojen aloittamista 

Seurat hakevat vuoroja eivätkä yksittäiset henkilöt 

* Vastuuhenkilön vastuu korostuu seuran sisäisissä vuoroissa 

* Koulujen tilojen varaus ainoastaan tilavaraamon kautta  

* Vakiovuoroihin liittyen AINA ensimmäinen yhteydenotto tilavaraamo@hyvinkaa.fi 

Vakiovuorojen peruminen  

 

               * Yksittäisten vakiovuorojen perumista ei sallita kauden vakiovuorojen alkamisen jälkeen 

               * Jos seura lopettaa kokonaan vakiovuoronsa, ilmoitus tilavaraamoon kaksi (2) viikkoa ennen kuin 

                  vuoro loppuu  

               * Syysloman salivarausperuutukset on tehtävä edellisen elokuun aikana ja talviloman salivaraus- 

                  peruutukset edellisen joulukuun aikana                 

             

Tilapäisvuorojen hakeminen  

* Tilapäisvuoroihin liittyen AINA ensimmäinen yhteydenotto tilavaraamo@hyvinkaa.fi 

* Päivystys: yhteiskoulu ma-pe: Kari Pakarinen, p. 040 0351 392, muut koulut: Jorma Luukkola, p. 

040 6744118 

Tilapäisvuorojen peruminen 

* Tilapäisvuoron peruminen kaksi (2) viikkoa ennen tapahtumaa, muuten laskutetaan varauksen 

hinta             

* Alustava tilapäisvaraus on mahdollista, peruminen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen 

tapahtumaa 

Perutuista vuoroista ilmoittaminen käyttäjille  

* Tilavaraamo ilmoittaa sähköpostitse liikuntatilan käyttäjille perutuista vuoroista 20.11.2014 

alkaen  

Yleistä salivuoroista  

* Aikuisten harrasteryhmät alkavat pääasiassa klo 19.30 jälkeen arkisin 

* Kaikki harjoitusvuorot eivät aina täynnä, esim. muutama pelaaja kentällä/ salissa, tähän 

tarkkuutta! 

* Salien/liikuntapaikkojen pääkäyttäjille järjestetään palaverit (kentät, jäähalli, uimala, salit) ennen 

lopullista salivuorojakoa 

* Yhden ryhmän harjoitteluaika on maksimissaan 1.5 tuntia 
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