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Liikuntatilojen ja –paikkojen käyttövuorojen jakoperusteet ja toimintaohjeet 
 
Yleistä vuorojen hakemisesta 
 
Vakiovuoroja haetaan Mitra Oy:n omistamiin liikuntatiloihin ja –paikkoihin. Hakuilmoitus julkaistaan 
maaliskuussa paikallislehdessä ja Imatran kaupungin nettisivuilla. Vuoroja haetaan sähköisellä hakulo-
makkeella, joka löytyy osoitteesta: www.imatra.fi 
 
Vapaaksi jääneitä vuoroja voi hakea koko kauden ajan.  
 
Kouluille haettaviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin haku osoitetaan kyseessä olevan koulun rehtorille. 
 
Koulujen liikuntasalin vuorot laskutetaan kahdesti vuodessa, syyskausi ja kevätkausi. Jäähallin vuorot ja 
urheilutalon tilaisuudet ja tapahtumat laskutetaan kuukausittain. 
 
Jakoperusteet 
 
Vuoroja jaettaessa otetaan huomioon seuraavia asioita: 

- Imatralaiset liikunta- ja urheiluseurat ovat etusijalla 
- harrastajien määrä sekä toiminnan laatu 
- lasten ja nuorten tarpeet huomioidaan etusijalla unohtamatta aikuisten kilpailutoimintaa 
- kilpailullinen menestys ja sarjataso 
- sisälajit ovat etusijalla saleissa, ulkokentillä ulkolajit 
- liikuntatilojen jaossa otetaan huomioon tilojen ja varustelun soveltuvuus eri liikuntamuodoille 
- lasten ja nuorten vuorot sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan alkuiltaan 
- koko kaudelle (säännöllinen viikoittainen varaus) haetut vuorot ovat etusijalla 
- koulujen oma liikunnanopetus, kerhotoiminta ja muut kouluun liittyvät tapahtumat ovat etusijal-

la koulujen vuoroja jaettaessa 
- urheilutalolla koulujen liikuntatunnit ja Imatran kaupungin liikuntapalvelujen toiminta ovat klo 

16.00 asti etusijalla 
 
Vuorojen jaosta pidetään tarvittaessa neuvottelu hakijoiden kanssa. 
 
 
Toimintaohjeet 
 
Haettu vuoro voidaan perua pelien, turnausten, erilaisten tapahtumien ja koulun oman käytön vuoksi. 
 
Peruminen voi tapahtua myös käytössä ilmenevien epäkohtien tai liikuntapaikan vajaakäytön vuoksi. 
 
Mikäli vuoroa ei käytetä, eikä siitä ole ilmoitettu viimeistään 3 vrk ennen ko. vuoroa, laskutetaan se 
Imatran kaupunginvaltuuston vahvistamien taksojen mukaisesti. 
 
Vuoroa ei saa antaa kolmannen osapuolen käyttöön ilman liikuntapalvelujen lupaa. 
 
Käyttövuorolla on noudatettava järjestystä ja siisteyttä sekä annettuja ohjeita. Tahallisesta 
likaamisesta laskutetaan voimassa olevien taksojen mukaisesti. Liikuntatilan rikkoutuneista välineistä on 
ilmoitettava asianomaisen tilan ylläpitäjälle. 
 
Tilaan ei saa mennä ennen oman vuoron alkua. Jäädytyksen ja liikuntatilojen siivouksen aikana tilat ovat 
pois käytöstä. 


