
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hakija täyttää sen mukaan onko hakijana yhteisö, seura, yksittäinen joukkue tai 
yksityishenkilö. Hakija merkitsee rastilla myös onko hakijana alle 18-vuotiaiden 
junioreiden ryhmä. Kunta edellyttää lisäksi seuroja, joissa on useita joukkueita, 
tekemään yhden vakiovuorohakemuksen, jossa erillisellä liitteellä selvitetään 
tarkemmin vuorojen tarve joukkuekohtaisesti. Näissä tapauksissa kunta tekee 
päätöksen vakiovuoroista seurakohtaisesti, jonka jälkeen seuran tehtävä on jakaa 
myönnetyt vuorot joukkueille. Tämän jälkeen seuran yhteyshenkilö ilmoittaa vuorot 
joukkueittain Yhteispalvelupiste Piipahlukseen, jotta vuorot saadaan 
tilavarausohjelmaan syötettyä oikein. HUOM! Jokainen joukkue ei ilmoita erikseen 
vaan seuran nimetty yhteyshenkilö (vuorojen hakija).  

Hakija täyttää tiedon sen mukaan onko hakijana yhdistys, yritys, muu yhteisö tai 
yksityishenkilö.   

Hakija täyttää seuraavat tiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite (mikäli löytyy) ja 
puhelinnumero. Sähköpostiosoite on tärkeä, jotta päätökset ja tiedotteet voidaan 
lähettää sähköpostitse. Jos yhteyshenkilöllä ei ole sähköpostiosoitetta, siinä 
tapauksessa puhelinnumeron ilmoittaminen on tärkeä tieto yhteydenpidon 
mahdollistamiseksi.  

Hakija täyttää laskutusosoitteen, johon kunta lähettää laskun myönnetyistä / ja 
käytetyistä vuoroista.  

Hakija täyttää tarvittavat tiedot ja ilmoittaa samassa liitteessä haettavien 
käyttöaikojen kanssa myös tila (-t) ja liikuntapaikka (-t).  

Sisäliikuntatilat:  

Harjoitusjäähalli, uimahallin allastilat, uimahallin judosali, uimahallin ampumarata, 
uimahallin monitoimisali, Salpahalli (Salpakankaan koulu), Salpakankaan päiväkodin 
liikuntasali, Koskihalli (Hämeenkoski), Kankaan koulun uusi liikuntasali, Tiilikankaan 
koulun liikuntasali, Hälvälän koulun liikuntasali, Paimelan koulun liikuntasali, 
Pyhäniemen koulun liikuntasali, Herralan koulun liikuntasali ja Nostavan koulun 
liikuntasali 



Ulkoliikuntatilat: 

Salpakankaan koulun kenttä, Kalliolan koulun kenttäalue, Paimelan koulun kenttä, 
Herralan koulun kenttä, Pyhäniemen koulun kenttä, Nostavan koulun kenttä, 
Tiilikankaan koulun kenttä, Hälvälän koulun kenttä, Kukonkoivun urheilukenttä, 
Hämeenkosken urheilukenttä, Iso pallokenttä (Heinsuon urheilukeskus), Pallokenttä 2 
(Heinsuon urheilukeskus), Stadionalue ja hiihtoladut (Heinsuon urheilukeskus) 

Hakija täyttää ja ilmoittaa erillisellä liitteellä listan haettavista vuoroista ja niiden 
ajankohdista (jos hakija hakee useampia vuoroja). Samassa liitteessä hakija ilmoittaa 
myös, jos vuoroja haetaan useampaan eri liikuntatilaan tai liikuntapaikkaan.  

Hakija ilmoittaa hakemuksen yhteydessä käyttökerrat, jolloin toimintaa ei järjestetä. 
Mikäli käyttökerrat eivät ole hakemuksen teon yhteydessä tiedossa, vuoron (-t) voi 
perua maksutta 14 vuorokautta ennen vuoroa. Peruutus tehdään Yhteispalvelupiste 
Piipahlukseen.  

Hakija ilmoittaa mihin tarkoitukseen vuoroa / -ja haetaan.  

Olen tutustunut ohjeistukseen vuorojen käyttäjille ja sitoudun noudattamaan 
niitä (rasti ruutuun). Laittamalla rastin ruutuun, hakija sitoutuu noudattamaan 
kunnan antamia ohjeistuksia ja sääntöjä.  

Hakija ilmoittaa päivämäärän, milloin hakemus on tehty.  
 

  
Hakulomakkeen voi palauttaa joko sähköisesti (webropol-lomakkeen lopussa on 
lähetä-painike) tai postitse kunnanvirastolle osoitteeseen Hollolan kunta / kirjaamo, 
PL 66, 15871 Hollola.    

 
 
 
   

 


