Sisäliikuntatilojen hakemus: Vakiovuorot
Hakijan nimi:

Hakijan yhteyshenkilö
Nimi:
Puh:
Sähköpostiosoite:

Sotu/y-tunnus:
Osoite:

Kenttä: (Rastitse sopiva vaihtoehto. Yhden liikuntatilan varaukset per lomake)
Jurva, yläkoulu
Jalasjärvi, koulukeskuksen uusi sali
Jurva, liikuntahalli
Jalasjärvi, Kuplahalli, liikuntasali
Kurikka, lukio
Jalasjärvi, Kuplahalli, painisali
Kurikka, Paulaharju
Jalasjärvi, Kuplahalli, nyrkkeilytila
Kurikka, Koivisto
Jalasjärvi, Kuplahalli, kuntosali
Kurikka, Kangas
Jalasjärvi, Luopajärvi
Kurikka, Säntti
Jalasjärvi, Iloniemi
Kurikka, Luopa
Jalasjärvi, Possukoulu
Kurikka, Monnari
Kurikka, uimahalli Molskis
Jalasjärvi, Koulukeskuksen vanha sali
Jalasjärvi, Jalasjärven uimahalli
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Klo

Käyttötarkoitus /
ikäryhmä

Vuoron aloitus- ja lopetuspvm.

Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai

Aika ja paikka

Allekirjoitus

Hakemus on täytettävä huolellisesti tekstaamalla. Vastaavan ohjaajan nimi on oltava ehdottomasti.

Hakemiseen liittyviä lisäohjeita
Vakiovuorojen hakeminen tapahtuu liikuntatoimen kautta. Liikuntatoimen toimistosihteeri
valmistelee vuoron jaot voimassa olevien vuorojenjakoperusteiden mukaisesti. Vuorojen jaossa
käytetään pääsääntöisesti seuraavia periaatteita:
1. kaupungin toiminta
2. kansalaisopiston toiminta
3. ylimmällä kansallisella aikuisten sarjatasolla toimivat joukkueet
4. kurikkalaisten seurojen järjestämä alle 16 vuotiaitten toiminta
5. kurikkalaisten seurojen järjestämä yli 16 vuotiaitten toiminta
6. muu alle 16 vuotiaitten toiminta (yksityiset ja yleishyödylliset tahot mm. MLL ja SRK)
7. eläkeläisjärjestöt
8. muu yli 16 vuotiaitten toiminta (yksityiset) sekä yritysten järjestämä toiminta

Yleisesti alle 20 vuotiaitten toiminta pyritään sijoittamaan klo 16.00 - 21.00 väliselle ajalle ja
samankaltaiset lajit pyritään keskittämään samoihin liikuntatiloihin. Vuorot pyritään jakamaan
suoraan pääseuroille, jolloin pääseuralla on vastuu jakaa vuorot jaostoilleen. Eri seurojen välisissä
päällekkäisyystilanteissa liikuntatoimen edustaja pyrkii neuvottelemaan tilanteeseen ratkaisun
osapuolten välille.
Kurikassa liikuntatoimi vastaa pelkästään koulujen iltakäytön klo 16.00 – 22.00 salivarauksista.
Koulujen lomien ja viikonloppujen osalta salivaraukset anotaan suoraan koulun rehtorilta. Muiden,
kuin koulujen liikuntasalien osalta, myös loma-aikojen ja viikonloppujen vakiovuorot koordinoidaan
liikuntatoimesta. Muita, liikuntatiloja ovat seuraavat:
-

Jurva, liikuntahalli
Kurikka, Monnari (Ryhti hallinnoi)
Kurikka, uimahalli Molskis
Jalasjärvi, Koulukeskus uusi sali
Jalasjärvi, Kuplahalli
Jalasjärvi, Iloniemi
Jalasjärvi, Possukoulu
Jalasjärvi, Jalasjärven uimahalli

Yksittäisten tapahtumien varaukset koulujen liikuntasaleihin tapahtuu suoraan koulun rehtorilta.
Yksittäisiä vuoroja on mahdollista varata ympäri vuoden. Yksittäiset tapahtumat ovat etusijalla
suhteessa vakiovuoroihin. Koulujen salit ovat koulun lomien aikana ja arkipyhinä suljettu mm.
syysloma, joululoma. Osa koulujen saleista on suljettu myös yo-kirjoitusten aikana.. Koulujen salit
ovat pääosin käytettävissä syyskuun alusta. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan hakijoille
myöhemmin. Koulujen vuorot päättyvät toukokuun puolivälissä. Kaupungin omasta toiminnasta
johtuvat peruutukset ilmoitetaan hakijan yhteyshenkilölle
Maksuesimerkkejä ja laskutus:
-

Koulujen salit: 5€/tunti, Jalasjärven koulukeskuksen uusi sali 5€/lohko/tunti.
Alle 16 –vuotiaiden ryhmille vuorot ovat, uimahallin käyttöä lukuun ottamatta, maksuttomia
Jurvan liikuntahalli 7€/lohko/tunti, kaupungin ulkopuoliset varaajat 25€/lohko/tunti,
hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Monnarin liikuntasalien ja YU-tilojen varauksia koordinoi Kurikan Ryhti.

Vakiovuorot laskutetaan kaksi kertaa vuodessa pääsääntöisesti joulukuussa ja toukokuussa. Kaikki
vuorot laskutetaan koko lukukaudelta, ellei vakiovuoroa peruta kokonaan. Laskutuksessa
huomioidaan poikkeusajankohdista (esim. koulun oma käyttö, arkipyhät) johtuvat vuorojen
perumiset.

